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1. УВОД 
 
Скупштина Града Новог Сада је у марту 2015. године усвојила Локални акциони 
план политике за младе Града Новог Сада за период од 2015. до 2018. године (у 
даљем тексту ЛАП). 
 
Локални акциони план политике за младе Града Новог Сада за период од 2015. до 
2018. године је груписао потребе младих у девет области, дефинисао мере за 
унапређење положаја младих и решавање приоритетних изазова са којима се 
млади сусрећу. Девет приоритетних области су: 
 

1. Образовање младих; 
2. Запошљавање млаих;  
3. Здравље младих;  
4. Култура и слободно време младих;  
5. Волонтерски рад и активизам младих;  
6. Безбедност младих;  
7. Информисање младих;  
8. Млади у заштити животне средине и одрживи развој; и  
9. Социјална политика према младима. 

 
Градска управа за спорт и омладину Града Новог Сада израдила је ЛАП на основу 
анализе тренутног стања, актуелних политика, актера и ресурса, а у складу са 
Националном стратегијом за младе узимајући у обзир европске стратегије и 
документе који се односе на младе. Такође, значајане смернице су добијене 
евалуацијом постигнутих резултата претходног Локалног акционог плана политике 
за младе Града Новог Сада за период 2008. – 2012. године. 
 
Током реализације Локалног акционог плана у 2016. години, на Јавном конкурсу 
Градске управе за спорт и омладину Града Новог Сада изабрано је и подржано 84 
пројеката из свих девет области, а укупан износ средстава издвојен за ове намене 
износио је 19.880.000 динара, од чега је за мониторинг и евалуацију 
опредељено 900.000 динара. Реализација Локалног акционог плана настављена је 
и у 2017. години. 
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2. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД 2015. – 2018. 
ГОДИНЕ, ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
Грдадска управа за спорт и омладину Града Новог Сада расписала је Јавни конкурс 
за финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског 
сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма 
и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим 
планом политике за младе Града Новог Сада за период 2015. - 2018. године, за  
2017. годину. Јавни конкурс је објављен 03.04.2017. у дневном листу Дневник. 
 
Јавни конкурс је расписан на основу члана 9. став 1. Одлуке о остваривању 
потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града 
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 9/13, 11/15 и 44/16) и 
Закључка  Градоначелника Града Новог Сада, број: 66-2/2017-4-II од: 24. марта 
2017. године Градска управа за спорт и омладину - Канцеларија за младе је 
расписала Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката којима се 
обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација  пројеката којима се 
остварују циљеви и мере дефинисане локалним акционим планом политике за 
младе Града Новог Сада за период 2015-2018.године, за 2017. годину. 
 
Средства за програме и пројекте по овом конкурсу обезбеђена су Одлуком о буџету 
Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист”, број 80/16), у износу од 
20.000.000,00 динара, на разделу 13 - Градска управа за спорт и омладину, 
функција 810 – Услуге рекреације и спорта, апропријација 481 - Дотације 
невладиним организацијама, у оквиру Програма 1301 – Развој спорта и омладине, 
Програмске активности 1301 - 0005 – Спровођење омладинске политике. 
 
2.1. Циљ конкурса  
 
У циљу спровођења Локалног акционог плана политике за младе града Новог Сада 
за период 2015 - 2018. године, Градска управа за спорт и омладину - Канцеларија 
за младе наставила је да пружа подршку удружењима у спровођењу различитих 
омладинских активности из области дефинисаних овим конкурсом. Циљеви овог 
конкурса су били: активно учешће младих у друштвеном животу, остваривања 
права младих на једнаке шансе, информисање младих, подстицање и вредновање 
толеранције, демократије, изузетних постигнућа младих, подстицање и развијање 
формалног и неформалног образовања, подстицање и стимулисање запошљавања 
и самозапошљавања младих и омладинског предузетништва, унапређивање 
безбедности младих, одрживог развоја и здраве животне средине, очување и 
унапређивање здравља младих и других активности и области од значаја за младе. 
 
На конкурс су са више пројеката могла да се јаве удружења младих и удружења за 
младе којe своју активност реализују на територији Града Новог Сада и уписана су 
у регистар код надлежног органа.  
 
За финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског 
сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма 
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и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим 
планом политике за младе Града Новог Сада за период 2015-2018. године, за  
2017. годину укупан износ средстава износио је 20.000.000,00 динара. 
 
До затварања Конкурса, 21.априла 2017. године, стигло је 162 пријаве. Конкурсна 
комисија за реализацију Акционог плана политике за младе, у чијем су саставу 
били представници јавног сектора и организација цивилног друштва, одлучила је 
да за финансирање предложи 112 пројеката. Накнадно су два удружења 
одустала од реализације пројекта, тако да је укупно 110 пројеката подржано. 
Укупно је 90 удружења реализовала одобрених 110 пројеката. За ту намену као и 
за мониторинг одобрених пројеката је утрошен износ од 19.480.000,00 динара.  
 
2.2. Конкурс за избор организације која ће вршити мониторинг и 
евалуацију одобрених пројеката  
 
Како би реализација Локалног акционог плана политике за младе Града Новог 
Сада била ефикасније и детаљније праћена, Градска управа за спорт и омладину – 
Канцеларија за младе, је ангажовала једно удружење које ће спровести 
мониторинг и евалуацију пројеката којима су додељена средства из буџета Града 
Новог Сада за 2017. годину, а којима се остварују циљеви и мере дефинисане 
Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада. Циљ 
мониторинга и евалуације био је да се, кроз директно праћење реализације 
пројеката, процене испуњеност циљева из Акционог плана, ефекти и утицај 
подржаних пројеката, као и њихов општи значај и одрживост.  

 
На Конкурс су могла да се јаве удружења са седиштем на територији Града Новог 
Сада. Одабраном удружењу за мониторинг и евалуацијуе у оквиру истог овог 
конкурса, нису могла бити одобрена средства и за пројекте којима се остварују 
циљеви и мере дефинисани Локалним акционим планом политике за младе Града 
Новог Сада у 2017. години - у областима од 1 до 9.  
 
Завршни извештај о мониторингу и евалуацији биће објављен на званичној 
интернет страници Градске управе за спорт и омладину - Канцеларије за младе 
(www.sio.novisad.rs). 
 
За мониторинг је стигла само једна пријава. На основу испуњености услова 
Конкурса, Конкурсна комисија за реализацију Локалног акционог плана политике 
за младе Града Новог Сада, у чијем су саставу били представници јавног сектора и 
организација цивилног друштва, одлучила је да ангажује Удружење Центар за 
развој и друштвену интеграцију- ЦРДИ. За потребе мониторинга и евалуације 
издвојено је 695.000 динара. 
 

http://www.sio.novisad.rs/
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3. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 
 
Центар за развој и друштвену интеграцију је ангажовао три особе са 
дугогодишњим искуством у области мониторина и евалуације, управљања 
пројектним циклусом, рада са младима и другим пословима релевантним за 
послове мониторинга и евалуације на локалном, покрајинском, републичком и 
међународном нивоу. Састављени трочлани тим, најпре је на основу добијених 
листа контакта удружења којима је одобрено финансирање пројеката, од стране 
Канцеларије за младе Града Новог Сада контактирао сва удружења са 
информацијом о мониторингу и евалуацији и захтевом да мониторинг тиму пошаљу 
предлоге пројеката са ревидираним буџетима и плановима активности. У оквиру 
тима подељена су задужења за праћење и процену пројеката по областима.  
 
У складу са описом посла и циљевима мониторинга и евалуације тим је крајем 
августа обавестио удружења о одржавању састанка координатора пројеката свих 
представника удружења, мониторинг тима, представника Канцеларије за младе 
(КЗМ) и Градске управе за спорт и омладину Града Новог Сада. 
 
Циљ одржавања састанака свих координатора био је да се представи улога ЦРДИ 
мониторинг тима, представе задаци удружења, неопходна документација за 
извештавање према Градској управи за спорт и омладину Града Новог Сада, 
финансијско управљање, сарадња са ЦРДИ мониторинг тимом. На састанку је осим 
три члана мониторинг тима било присутно 69 представника удружења, 
представници Канцеларије за младе и Градске управе за спорт и омладину Града 
Новог Сада. Састанак је одржан у Скупштини Града Новог Сада, 01.09.2017.године.   
 
За потребе мониторинга и евалуације, сачињена су три обрасца: 

- „Најава активности“ образац којим се најављују планиране активности 
током реализације пројекта (прилог 1). 

- ''Извештај о мониторингу и евалуацији пројекта'' који су испуњавали 
чланови мониториниг тима током посета удружењима. Осим основних 
података, у овом формулару су бележене оцене евалуатора о: 

Ефикасности пројекта (реализација пројектних активности и 
постизање непосредних резултата, оправданост трошкова и испуњење 
рокова, документовање и сл.),  
Ефективности (у којој мери је остварен циљ пројекта),   
Утицаја (дугорочне добробити за кориснике, доприноса остварењу 
дугорочног циља дефинисаног у Локалном акционом плану политике за 
младе Града Новог Сада),  
Релевантности (значаја пројекта за решавање изнесеног проблема и 
постизање постављених циљева),  
Одрживости (активности и ефеката пројекта који ће се наставити и 
након завршетка пројекта). 

Поред описних оцена, свака од ових категорија исказана је и бројчано, на скали од 
1 до 5, како би се резултати могли и квантитативно изразити (Прилог 2). 

- „Извештај за потребе мониторинга“ образац који су удружења требала 
да попуне по завршетку пројекта и пошаљу у електронској форми ЦРДИ. 
Овај извештај је осмишљен са циљем да се прикупе додатне информације о 
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резултатима пројекта. Извештај се састојао од питања везаних за место и 
врсту реализованих активности, број младих који су учествовали у вођењу 
пројеката, структуру младих, број партнерстава у имплементацији 
пројеката, процентуално број младих из осетљивих група који су 
учествовали у пројекту, медијску промоцију реализације ЛАП-а Града Новог 
Сада, штампане материјале, садржаје на интернету, структуру буџета, 
проблеме у реализацији пројекта и постигнуте успехе, предлоге удружења 
за унапређење сарадње са КЗМ и још ефикаснијим спровођењем програма и 
пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним 
акционим планом политике за младе Града Новог Сада  (Прилог 3). 

 
У ту сврху ЦРДИ мониторинг тим је обављао следеће активности: 
 

 Упознавање са свим подржаним пројектима, успостављање сарадње и 
комуникације са удружењима које их реализују и над којима се врши 
мониторинг и евалуација. 

 Једнодневна обука за координаторе/ке (састанак свих координатора) 
пројеката за реализацију ЛАП-а. 

 Мониторинг посете удружењима која кроз подржане пројекта реализују ЛАП 

 Редовна комуникација са Градском управом за спорт и омладину - 
Канцеларијом за младе.  

 Израда израда завршног извештаја о реализацији ЛАП-а који укључује и 
фотографије са мониторинг посета активности пројеката и препоруке за 
наредну фазу имплементације.  

 Редовно извештавање Градске управи за спорт и омладину - Канцеларије за 
младе. 

 
Током пројектних активности, тим је разговарао са пројектним особљем и са 
корисницима, а такође је прегледана пројектна документација (листе учесника, 
интерни извештаји, штампани материјали, финансијска документација).  
 
Тим за мониторинг и евалуацију био је у континуираном контакту и непосредној 
комуникацији са Канцеларијом за младе Града Новог Сада са којим је 
конструктивно сарађивао у координацији и решавању изазова током реализације 
пројеката.  
 
У периоду од 01.септембра до 30.новембра 2017. године, тим Центра за 
развој и друштвену интеграцију пратио је реализацију 110 пројекта. Обављено 
је укупно 102 мониторинг посете пројектним активностима и удружењима које су 
биле носиоци пројекта. Укупно је 90 удружења реализовало 110 пројеката. Нека 
удружења су посећена по два пута, а са некима није успостављена директна 
комуникација. За све време имплементације пројеката 20 удружења није послало 
своје предлоге пројеката мониторинг тиму, нису одговарали на иницирану 
комуникацију и нису највљивали своје активности мониторинг тиму. После 
завршетка имплементације пројеката иста удружења нису доставили извештаје у 
предвиђеном обавезујућем року за слање извештаја (15.12.2017.) за мониторинг и 
евалуацију као ни извештај према Канцеларији за младе. У сарадњи са 
представницима Канцеларије за младе и Градске управе за спорт и омладину рок 
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за подношење извештаја је померен и представници Канцеларије за младе и 
Градске управе за спорт и омладину су се активно укључили у контактирање 
удружења која нису доставила извештај на време. И поред помереног рока од 30 
дана, до тренутка писања завршног извештаја о мониторингу и евалуацији 4 
удружења нису доставили извештаје тако да њихови резултати нису обухваћени 
приликом израчунавања статистичких података и приликом оцењивања 
успешности реализације Локалног акционог плана за младе Града Новог Сада за 
2017. годину. 
 
Током целог процеса мониторинга и евалуације, заинтересованим реализаторима 
је пружана подршка у информацијама везаним за вођење пројекта, промоцију, 
ревизију пројектних активности, финансијско пословање и друге теме.  
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4. РЕЗУЛТАТИ 
 
4.1. Општи преглед 
 
У оквиру реализације Локалног акционог плана политике за младе Града Новог 
Сада, током 2017. године подржано је 110 пројекта из свих девет области 
Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада (првобитно је 
подржано 112 пројеката, али су два удружења одустала). Просечан број пројеката 
по области био је 12,2. Највише их је додељено у области Култура и слободно 
време младих (19), а најмање у области Информисање и Образовање младих (по 7 
пројеката).  
 

 
Број одобрених пројеката по областима 

 
За подршку пројектима издвојен је укупан износ од 19.480.000 динара, од чега 
је највише опредељено за област Култура и слободно време младих (17% или 
3.345.000 дин.), а најмање за област Безбедност и Образовање младих (по 7% или 
1.305.000 дин.).  
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Расподела средстава по областима 

 
Број младих који су директно обухваћени пројектним активностима био је 
38.795, или 96,5% од планираних 40.195. Девојке су чиниле већину и било их је 
52,8% (21.224), док је младића било 47,2% (17.571). Просечна старост дирекних 
корисника/ца била је 21,7 година. Укљученост младих из осетљивих група је око 
20%. Ипак, реално гледано проценат укључености је значајно мањи јер је било 
неколико пројеката чији су директни корисници били 100% млади из осетљивих 
група, а укљученост се изражавала апроксимативно само у процентима, не у 
реалним бројевима.  
 
Процењени број индиректних корисника је 293.030, а укупан број директних и 
индиректних корисника био је 331.750. 
 
4.1.1. Партнерства 
Носиоци пројеката била су искључиво удружења младих или удружења за 
младе како је и било предвиђено условима конкурса. Значајан број носиолаца 
пројаката су успоставили формалну и неформалну сарадњу са другим удружењима 
или са јавним установама и уз њихову подршку заједно реализовали поједине 
активности или цео пројекат. У реализацији 110 пројеката, осим носилаца било је 
укључено још 138 других удружења и 178 установа (неке установе су 
учествовале на више пројеката, па су се у наведени број више пута рачунале). 
Уључене су биле образовне установе, здравствене установе, установе социјалне 
заштите, установе културе, спортска друштва, градске управе Града Новог Сада, 
покрајински секретеаријати, Јавна комунална предузећа, КУД-ови, пословно-
спортски центри, Црвени крст. Ово је један од веома значајних показатеља 
успешности реализације ЛАП-а. Потребно је и убудуће градити међусекторска 
партнерства, како би се унапредили капацитети за рад, координисале активности 
на локалном нивоу и повећали ефекти рада са младима и за младе. Осим тога 
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свакако треба радити на успостављању сарадње и укључивање пословног сектора 
у реализацију ЛАП-а.  
 
Реализација Локалног акционог плана политике за младе за 2017. годину може се 
рећи била је запажена. Традиционални медији 109 пута су известили или имали 
прилог са активности 61 пројекта. РТ Војводина је имала прилог или вест са 32 
пројекта, Новосадкса ТВ 15 вести, Канал9 12 вести, Дневник 8 чланака, РТ Србије 2 
вести, и остале медијске куће заједно 38 прилога (у овај број се не рачунају 
електронски медији, портали, информативни сајтови...)  
 
Већина удружења има неколико година искуства у раду и позната су им правила 
везана за вођење пројекта, документовање урађеног и извештавање. Наведено је 
раније да су додељена средства за реализацију 110 пројеката, али је 20 удружења 
у складу са правилима о додели средстава добила средства за реализацију два 
пројекта из различитих области ЛАП-а. Тако да је пројекте реализовало 90 
удружења.  
 
Процена мониторинг тима је да је релативно мали број удружења (до 30%) који 
имају људске и техничке предуслове за континуирани и одржив развој. Остала 
удружења не могу да постигну континуитет у раду и суочавају се са проблемом 
одрживости. Постоји и потреба за подршком у планирању и вођењу пројеката, 
нарочито у удружењима која имају нове и младе активисте без искуства. Током 
имплементације пројеката та удружења су неретко ангажовала искусније колеге да 
воде или учествују у реализацији активности и пројеката. Одређен број појединаца 
су били део пројектних тимова у различитим удружењима.  
 
Велика већина пројеката је реализована од 15. августа до 30. новембра 2017. 
након потписивања уговора удружења са Градском управом за Спорт и омладину 
Града Новог Сада. Ипак, 25 удружења је почело реализацију и пре потписивања 
уговора тако да није било прилике да се реализује мониторинг посета 
активностима. Такође, значајан број удружења због недостатака капацитета и 
ресурса нису били у могућности да спроведу активности док им средства нису била 
пребачена, па је реализација пројеката каснила.   
 
4.1.2. Пројектне активности и буџет 
Пројектне активности су биле веома разноврсне, прилагођене младима и њиховим 
потребама, креативне и усклађене са циљевима Локалног акционог плана 
политике за младе. Најчешће активности биле су радионице, семинари, 
трибине, предавања, курсеви, тренинзи и обуке на различите теме: стицање 
животних вештина, писање предлога пројеката и пројектни менаџмент, вештине 
потребне за лакше налажење посла, каријерно вођење, отпочињање властитог 
посла, волонтерски рад, психолошко саветовање и оснаживање, очување 
менталног здравља, штетности злоупотребе психоактивних супстанци, стицање 
вештина заштите и промоције репродуктивног здравља, здрава исхрана, снимање, 
монтажа и емитовање прилога, креативно писање, курсеви страних језика, 
безбедност у саобраћају, пружање прве помоћи, еколошке радионице и друге. 
Одржане су обуке вршњачких едукатора на различите младима важне теме, а 
потом и радионице у школама које су водили вршњачки едукатори.  
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Организовано је и успостављено неколико психолошких саветовалишта за младе. 
Такође организоване су музичке и драмске радионице, концерти и позоришне 
представе, фестивали. Одржане су бројне еколошке активности, од радионица и 
кампова, до акција чишћења. Промовисане су спортско рекреативне активности, 
учење пливања, плеса, организована су спортска такмичења. Одржан је велики 
број јавних акција, перформанса, инфосесија, живи информатор и сл.. Активно 
учешће младих је промовисано кроз све пројекте, као и волонтерски рад, 
солидарност и вредности мултикултурног друштва. Креирани су и промовисани 
бројни интернет садржаји, од веб страница и блогова, до садржаја на 
друштвеним мрежама и медијима.  
 
За потребе промотивних, образовних и других активности у пројектима, штампано 
је и подељено: 146.738 флајера (лифлета), 7.225 брошура, 8.804 постера, 
1.979 мајица, 5950 примерака водича, 3,325 беџева, 1.400 обележивача 
страница, 275 фасцикли, 605 блокова и свесака, 4.700 оловака, 200 
налепница, 226 диплома и захвалница, 16 банера, 4 инфо пулта, 550 
визитки, 210 акредитација, 1200 анкета/упитника, 4 цераде, 50 билтена, 
5.000 разгледница, 7 билборда, 30 3д стикреа, 50 футрола за мобилни 
телефон, 350 торби од еколошког материјала, 200 планера. 
 
Просечан износ средстава додељених по пројекту био је 171.136 динара: 
најмањи буџет износио је 70.000, а највећи 350.000 динара. Према структури 
трошкова, највећи део буџета свих пројеката, у просеку 77,90%, потрошен је за 
пројектне активности, 14,57% за хонораре ангажованог особља и 7,53% за 
трошкове канцеларије.  
 

 
Структура трошкова 
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Просечан износ новца утрошен (кроз пројекте) по једном директном кориснику за 
реализацију Локалног акционог плана у 2017. години износио је 486,00 динара.  
 
4.1.3. Корисници пројеката 
Број младих који су директно обухваћени пројектним активностима био је 
38.719, или 96,5% од планираних 40.195. Девојке су чиниле већину и било их је 
54,75% (21.199), док је младића било 45,25% (17.641). Просечна старост дирекних 
корисника/ца била је 21,7 година. Укљученост младих из осетљивих група је око 
20%. Ипак, реално гледано проценат укључености је значајно мањи јер је било 
неколико пројеката чији су директни корисници били 100% млади из осетљивих 
група. Укљученост младих из осетљивих група се изражавала апроксимативно само 
у процентима, не у реалним бројевима.  
 

 
Приказ директних корисника по областима 

 
Томе у прилог говори податак да су млади из угрожених и осетљивих група (млади 
са инвалидитетом, млади из ромске популације, млади са сметњама у развоју и 
др.) нису били укључени у структури директних корисника у 35,45% пројеката 
(39/110), њихово учешће у структури директних корисника до 10% забележено је у 
32,7% пројеката (36/110), њихово учешће преко 10% у структури директних 
корисника забележено је у 20,9% пројеката (23/110), њихово учешће 100% у 
структури директних корисника забележено је у 10,9% пројеката (12/110).  
Анализом података о укључености представника осетљивих група у реализацији 
пројектних активности у 72% пројеката (79/110) нису били део пројектног тима; у 
22% пројеката су били део тима укључених у реализацију активности (25/110), а 
њихово учешће као већина у пројектном тиму су били у 3,6% пројеката (4/110). 
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Важан резултат је постигнут и значајно ангажовање младих на реализацији 
пројеката. Укупно је радило 1.567 младих, 66% девојака (1.035) и 34% младића 
(532), просечне старости 24 године. У свим областима реализације Акционог 
плана, млади су били директно ангажовани на пројектним активностима. 
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Преглед корисника/ца у по областима 
 

Област ЛАП-а Директни корисници 

И
н

д
и

р
е

к
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н

и
 

к
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р
и

с
н

и
ц

и
 

(п
р

о
ц

е
н

а
) 

Млади 

ангажовани на 

пројектима 
Планирани 

број 
Остварени 

број 
% Ж М 

Ж М 

1. ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ 2.535 2.451 96,70 1.311 1.139 19.060 19 27 

2. ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ 3.598 3.596 99,94 1.887 1.709 87.749 59 51 

3. ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ 5.762 4.801 83,30 2.432 2.369 14.170 92 72 

4. КУЛТУРА И СЛОБОДНО ВРЕМЕ 
МЛАДИХ 

12.436 12.547 100,90 7.671 4.998 30.298 672 231 

5. ВОЛОНТЕРСКИ РАД И 
АКТИВИЗАМ МЛАДИХ 

2.221 2.532 114,00 1.406 1.126 18.386 88 72 

6. ИНФОРМИСАЊЕ МЛАДИХ 2.438 2.457 100,80 1.342 1.115 62.350 14 9 

7. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

1.062 814 76,65 475 339 34.665 37 22 

8. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА ПРЕМА 
МЛАДИМА 

6.588 6.426 97,54 3.286 3.140 7.322 42 28 

9. БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ 3.555 3.095 87,10 1.389 1.706 19.040 12 20 

УКУПНО: 40.195 38.719 96,33% 21.199 17.641 293.030 532 1.035 
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4.2. Резултати по областима 
 
4.2.1. Образовање младих 
У овој области реализовано је 7 пројеката у укупном износу од 1.305.000 динара. 
Овим пројектима је обухваћено 6 мера у оквиру два стратешка циља у области 
образовања. Поједини пројекти су спроводили активности које су се односиле на 
више мера у оквиру једног стратешко циља. 
 
У оквиру стратешког циља 1.1. пројектима су обухваћене следеће мере: 

1.1.2. Спроводити обуке за водитеље програма неформалног образовања и 
омладинског рада (1 пројекат). 
1.1.3. Креирати и спроводити програме неформалног образовања и 
омладинског рада који прате идентификоване потребе младих (4 пројекта). 
1.1.4. Креиране програме неформалног образовања и омладинског рада 
представити младима на њима пријемчив начин (4 пројекта). 

 
У оквиру стратешког циља 1.2. пројектима су обухваћене следеће мере: 

1.2.1. Развити и континуирано спроводити нове ваннаставне активности у 
средњим школама кроз сарадњу школа и удружења младих (1 пројекат). 
1.2.3. Развити и спроводити програме обуке за водитеље студентских 
парламената кроз сарадњу студената, удружења младих и за младе и 
факултета (1 пројекат). 
1.2.4. Развити и спроводити програме обуке наставног кадра у средњим 
школама за коришћење метода неформалног образовања и нових 
технологија у ваннаставним активностима и секцијама (1 пројекат). 

 
Стратешки циљ 1.3. није обухваћен одабраним пројектима. 
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Укупан број младих који су директно учествовали у овим активностима био је 2.451 
(што је око 96,7% од планираних 2.535) просечне старости 20 година, од тога 1139 
младића (46,5%) и 1.311 девојака (53,5%). Процењени број индиректних 
корисника био је 19.060. На пројектима је такође било ангажовано 46 младих.  
 
На скали од 1 до 5, где је 5 оцена за највећу успешност, пројекти реализовани у 
овој области добили су укупну оцену 4.34. Ефикасност је оцењена са 4.14, 
ефективност је оцењена са 4.60, утицај са 4.40, релевантност са 4.70, одрживост је 
оцењена са 3.80.  
 
Разноликост садржаја за младе и могућност да се активно укључе у активности, у 
великој мери допринели  су испуњењу циљева и мера дефинисаних Акционим 
планом политике за младе у овој области. Потребе младих у образовању су велике 
и важне на дугорочном плану, па је убудуће нарочито потребно: 
 

 Подржавати пројекте који се односе на Стратешки циљ 1.3 (подржати 
програме стручне и професионалне праксе кроз међусекторску сарадњу - 
владин, цивилни и привредни сектор) који 2017. Није био обухваћен ни 
једним пројектом. 

 Наставити са подршком пројектима који се баве неформалним образовањем 
младих, и који пружају младима прилике да стекну практична, савремена 
знања и вештине за свакодневни живот, за даље учење и напредовање; 

 Подстицати партнерство и сарадњу образовних институција и омладинских 
удружења на спровођењу заједничких активности на пољу образовања; 

 У већој мери посветити пажњу укључивању младих из угрожених група 
(социјално угрожених младих из ромске популације, нарочито девојака) у 
пројекте који се баве образовањем.  

 
Препоруке представника удружења која су реализовала пројекте у оквиру области 
образовања: 
 

 Расподелити равномерно намењена средства за реализацију Локалног 
акционог плана политике за младе Града Новог Сада на све области. Област 
образовање младих је добило најмање средстава.  

 Како би пројекти били реализовани по плану, како би се могао укључити 
планирани број младих, неопходно је да се конкурс распише почетком 
календарске године и омогућити удружењима да реализација пројеката да 
траје бар 9 месеци. 

 
4.2.2. Запошљавање младих 
У овој области реализовано је 18 пројеката у укупном износу од 3.255.000 
динара. У области запошљавања младих пројектима је обухваћено 13 мера у 
оквиру сва четири стратешка циља. Појединау дружења су спроводила пројекте 
који су се односили на више мера у оквиру једног стратешког циља. 
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У оквиру стратешког циља 2.1. пројектима су обухваћене следеће мере: 
2.1.2.Подржати програме неформалног образовања које подижу капацитете 
младих за већу запосљивост (радна етика, психолошке обуке, компјутерска 
писменост, пословна конуникација, рад у тиму, асертивни тренинзи) (2 пројекта). 
2.1.3Подржати креирање и спровођење прилагођених обука за рањиве групе 
употребом асистивних технологија, обуком на матерњем језику и обуком у 
приградским насељима (1 пројекат). 
 
У оквиру стратешког циља 2.2. пројектима су обухваћене следеће мере: 
2.2.1.Развијати услуге за каријерно информисање и саветовање младих у 
институцијама и ван институција (нпр. каријерни инфо-кутак за младе) (1 
пројекат). 
2.2.2.Подржати реализацију едукација које се баве ефикасним управљањем 
каријере за младе (3 пројекта). 
2.2.3.Промовисати значај каријерног саветовања и вођења младих кроз кампање, 
примере добре праксе, трибине, едукације(3 пројекта). 
2.2.4.Подржати прикупљање и представљање података о доступним услугама и 
програмима за каријерно вођење младих у граду Новом Саду прилагођених и 
младима из рањивих група (1 пројекат). 
 
У оквиру стратешког циља 2.3. пројектима су обухваћене следеће мере: 
2.3.1.Подржати реализацију обука за почетнике у бизнису (6 пројеката). 
2.3.2.Информисати и обучавати младе у приградским насељима о могућностима за 
покретање сопственог посла(3 пројекта). 
2.3.3.Подржати реализацију специјализованих обука из области које су неопходне 
за вођење сопственог посла (маркетинг и продаја, електронско пословање, 
финансијско управљање, ИТ у пословању и сл.) (4 пројекта). 
2.3.4.Подржати организацију инфо дана о доступним изворима финансирања 
сопственог посла и институцијама које пружају нефинансијску подршку 
(менторинг, семинари и сл.) (2 пројекта).  
 
У оквиру стратешког циља 2.4. пројектима су обухваћене следеће мере: 
2.4.1.Подржати организовање инфо дана, конференција и сличних манифестација 
које популаришу предузетништво и самозапошљавање младих (1 пројекат). 
2.4.2.Подржати организовање конференција, инфо дана и осталих манифестација 
које популаришу ИКТ и Креативну индустрију(1 пројекат). 
2.4.3.Подржати активности које промовишу примере добре праксе младих 
предузетника и подстицати њихово умрежавање (1 пројекат). 
 
У оквиру области запошљавања младих одобреним пројектима су обухваћена сва 
четири стратешка циља. 
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Укупан број младих који су директно учествовали у овим активностима био је 3.596 
(што је 99,99% од планираних 3.598), просечне старости од 23,6 година, од тога 
1.709 младића (47,52%) и 1.887 девојака (52,48%). Процењен број индиректних 
корисника био је 87.749. На пројектима је такође било ангажовано 110 младих. 
 
На скали од 1 до 5, где је 5 оцена за највећу успешност, пројекти реализовани у 
овој области добили су укупну оцену 4.43. Ефикасност је оцењена са 4.61, 
ефективност је оцењена са 4.33, утицај са 4.39, релевантност са 4.67, одрживост је 
оцењена са 4.17.  
 
Одобрени пројекти у области запошљавања младих су допринели остварењу сва 
четири стратешка циља Локалног акционог плана политике за младе Града Новог 
Сада. Млади су били веома заинтересовани за ову област. У прилог велике 
заинтересованости говори завидан број директних корисника пројектних 
активности. Највећи број пројеката се бавио подршком младих за вођење 
сопственог бизниса. Сви подржани пројекти су у фокусу имали едукативну 
компоненту. Већина пројеката је након теоријског дела имала и практичан део где 
су млади имали прилику да се сусретну са реалним процесом рада. Потребе младих 
у овој области су веома велике обзиром на високу стопу незапослености младих. 
Такође, на снази је забрана запошљавања у јавном сектору. Због тога су 
могућности запошљавања младих сведене на самозапошљавање или запошљавање 
у бизнис  или трећем (непрофитном) сектору. За ове прилике предходно радно 
искуство је од великог значаја. Да би били конкурентнији на тржишту рада 
потребна су им искуства, знања и вештине које је немогуће усвојити формалним 
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образовањем. Управо због тога је веома важно наставити са подршком младих у 
овој области. Да би ова подршка била ефикасна и ефектна, потребно је: 
 

 Наставити са подржавањем пројеката који се односе на сва четири 
стратешка циља. 

 Равномерно распоредити средства на начин да сва четири стратешка циља 
буду подједнако заступљена. 

 Подржавати пројекте (дати приоритет у 2018.) који се односе на мере 2.1.1. 
и 2.4.4. које у 2017. нису биле обухваћене ни једним пројектом. 

 Подржавати пројекте који поред теоријског знања пружају могућност 
младима да стекну и практична знања и радно искуство. 

 Наставити са подстицањем пројеката који се баве темом започињања и 
вођења сопственог бизниса. 

 Посебно подстицати пројекте који за циљну групу имају припаднике 
осетљивих и рањивих група (младе жене, припадници ромске популације, 
интерно расељени млади...). 

 Подстицати партнерствои сарадњу свих заинтересованих страна на 
спровођењу заједничких циљева у области запошљавања младих. 

 
Представници удружења која су имплементирала пројекте у области запошљавања 
младих су изнели следеће препоруке за унапређење спровођења Локалног 
акционог плана политике за младе Града Новог Садаза период 2015. – 2018. 
године: 
 

 Обезбедити да циклус одабира пројеката, као и додела средстава буду 
завршени у прва три месеца текуће године. Тиме ће се ЛАП политике за 
младе Града Новог Сада имплементирати дужи временски период у 
континуитету, што имплицира бољи квалитет имплементације пројеката. 

 Отворити дијалог између Градске управе за спорт и омладину и 
организација које реализују пројекте у оквиру ЛАП-а, уз посредовање 
организације која ради мониторинг, како би се на основу искустава са 
реализације креирали будући конкурси.   

 Искористити резултате мониторинга приликом израде новог Локалног 
акционог плана политике за младе Града Новог Сада.  

 У циљу ефикасне транспаретности и реализације активности, равномерно 
распоредити одобрене пројекте, да би се избегло подударањеи 
пренатрпаност понуђених садржаја.  

 Успоставити институционалну сарадњу између Канцеларије за младе и 
локалних медија како би се осигурала медијска покривеност пројектних 
активности.  

 Подржати пројекте који су иновативни и пружају младима нова знања и 
вештине која су тражена на тржишту рада. 

 Информисати младе о алтернативним изворима финансирања својих идеја. 
 Подржати пројекте који имају компоненту менторске подршке младима.  
 Ставити фокус на омладинско друштвено (социјално) предузетништво које 

представља велики потенцијал за запошљавање како угрожених група тако 
и свих младих који желе да реше одређени друштвени (локални) проблем. 
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 Обезбедити боље информисање и упознавање удружења за младе и 
удружења младих са циљевима предвиђеним ЛАП-ом. 

 Обезбедити континуирани развој капацитета омладинских удружења и 
удружења за младе у областима организационог развоја, рада са локалном 
заједницом, омладинским радом и пројектним циклусом.  

 Развијати капацитете омладинских организација и организација за младе за 
сарадњу са медијима и подизање видљивости активности које спроводе, са 
посебним акцентом на друштвене мреже.  

 Омогућити финансирање вишегодишњих програма и пројеката 
организационог развоја, ради успостављања одрживости и континуитета у 
раду удружења за младе и удружења младих. 

 Подржати развој ресурсних организација за сваку од области које би се 
бавиле умрежавањем и развојем организација које остварују своје циљеве у 
тој области и радиле на стварању синергијског ефекта реализованих 
проејката и програма. 

 Подржати унапређење сарадње међу удружења за младе и удружења 
младих у Новом Саду, али и њихово боље повезивање са организацијама у 
Србији, Балкану и Европи.  

 Подржати улагања у  материјално техничке услове рада удружења за младе 
и удружења младих подршком њиховог опремања и/или обезбеђивања 
простора и опреме коју удружења могу да користе без надокнаде. 

 Посебну пажњу посветити подршци пројектима који се баве младима из 
осетљивих група. 

 Радити на развоју капацитета младих за укључивање у процес доношења 
одлука. 

 Унапредити праксу укључивања младих у доношење одлука и консултовање 
са младима по питању одлука које се на њих односе 
 

4.2.3. Здравље младих 
У области здравља реализовано је 18 пројеката. Средства опредељена за 
реализацију пројеката из области здравља младих су у укупном износу 2.715.000 
динара.  
 
Пројектима је обухваћено 12 мера у оквиру пет стратешких циљева у области 
здравља младих. Поједини пројекти су спроводили активности које су се односиле 
на више мера у оквиру једног стратешког циља.  
 
У оквиру стратешког циља 3.1. пројектима је обухваћена једна мера: 
3.1.3. Развијати програме заштите менталног здравља младих усмерене на развој 
животних вештина – вештине решавања проблема и конфликата, управљање 
стресом и временом (1 пројекат). 
  
У оквиру стратешког циља 3.2. пројектима су обухваћене свих пет мера: 
3.2.1. Организовати информативне и едукативне програме превенције употребе 
алкохола у школама, омладинским клубовима и другим местима где се млади 
окупљају (4 пројекта ). 
3.2.2. Подржати програме за смањење употребе алкохола на местима где се 
алкохол конзумира (1 пројекат). 
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3.2.3. Подржати програме превенције употребе дрога који користе иновативне 
медоде прилагођене младима – представе, перформанси, мурали, друштвене 
игре... (1 пројекат). 
3.2.4. Развијати програме који пружај информације о програмима лечења младима 
који користе психоактивне супстанце (1 пројекат). 
3.2.5. Организовати активности усмерене на смањење штете од употребе дрога (1 
пројекат). 
 
У оквиру стратешког циља 3.3. пројектима су обухваћене две мере: 
3.3.1. Организовати информативне и едукативне програме на тему репродуктивног 
здравља при школама, омладинским клубовима и другим местима где се млади 
окупљају (2 пројекта). 
3.3.2. Пружити информације младима о могућностима превенције нежељених 
трудноћа, поремећајарепродуктивног здравља, ППИ и ХИВ/сиде путем спровођења 
медијских кампања (промотивни материјали, јавне акције, интернет- друштвене 
мреже) (1 пројекат). 
 
У оквиру стратешког циља 3.4. пројектима су обухваћене све три мере: 
3.4.1. Промовисати и развијати едукативне програме усмерене на развој здравих 
стилова живота и вештина за здраво живљење (здрава исхрана, физичка 
активност) (8 пројеката). 
3.4.2. Подржати програме који повећавају доступност и разноврсност спортско 
рекреативних садржаја младима, посебно за младе из приградских места (3 
пројекта). 
3.4.3. Организовати програме промоције здравља на местима где се окупљају 
млади (3 пројекта). 
 
У оквиру стратешког циља 3.5. пројектима је обухваћена једна мера: 
3.5.1. Учинити доступним здравствене установе за младе особе са инвалидитетом 
(1 пројекат). 
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Укупан број директних корисника у овој области био је 4.801, од планираних 5.762 
(83,3%). Од укупног броја директних корисника било је 50,6% девојака (2.432) и 
49,4% младића (2.369). Процењени број индиректних корисника био је 14170, док 
је 164 младих било ангажовано на реализацији активности.  
 
На скали од 1 до 5, где је 5 највећа успешност, пројекти реализовани у области 
здравља оцењени су укупном оценом 4.53. Средња оцена ефикасности била је 
4.61, ефективности 4.55, утицаја 4.38, релевантности 4.94 и одрживости 4.10.  
 
У овој области највише пројеката је било усмерено на реализацију стратешког 
циља 3.4. односно на развој знања и вештина о здравим стиловима живота. 
Пројектима је обухваћен велики број младих, а пројекти су тематски одговорили 
захтевима Конкурса и допринели остварењу циљева из Акционог плана. Начин и 
методлогија рада је била потпуно прилагођена младима.  
 
Како би се искористили добри примери и унапредила реализација Акционог плана 
у области здравља, предлажемо следеће: 
 

 Наставити подржавати пројекте који промовишу здравље младих на 
свеобухватан начин, повећавајући свест и мотивишући младе да чувају и 
унапређују своје здравље сваки дан, здравим изборима. 

 Оно што се примећује јесте да у граду у установама здравствене заштите 
бар кроз редовне услуге не постоји довољно ресурса за пружање 
психолошке подршка младима, па је потребно у наредном периоду 
подржавати и развијати сервисе за психолошку подршку младима. 
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 У пројекте који се баве здрављем младих треба укључивати, у одређеном 
уделу, младе из угрожених група, како би се смањиле неједнакости у 
здрављу узроковане социјалним и другим разлозима.  

 
Препоруке представника удружења која су реализовала пројекте у оквиру области 
здравље младих: 

 Потребно је да средства за реализацију пројеката буду доступна 
удружењима раније како би могли да реализују пројекте према 
предвиђеном плану. Конкретно, наше активности су биле предвиђене да се 
реализују током летњих месеци, на отвореном. 

 Превенција је најважнија и требало би да буде подржано још више 
пројеката који ће спроводити превенцију свих ризика одрастања младих. 

 Будући да теме репродуктивног здравља и ризичних понашања младих су 
готово потпуно изостају у школским програмима за младе потребно је да је 
то вечито актуелна тема за младе потребно је подржати више пројеката 
који ће обрађивати ове теме. Много више него што је то било ове године. 

 Приликом осмишљавања конкурса за следећу годину одредити стратешке 
приоритете и у складу са њима одабрати стратешке циљеве за чију 
реализацију треба одвојити више средстава.  

 Одвојити више средстава за реализацију ЛАП-а 

 Да се подрже пројекти који се баве осамостаљивањем и социјална 
инклузија особа са инвалидитетом 

 Сматрамо да је реализација Локалног акционог плана за младе ове године 
из адимистративно техничког угла у начелу донела многе олакшице и кроз 
конретне мере омогућила ефикасно и неометано спровођење активности. 
Две особе у Канцеларији за младе, мониторинг тим који је јасно усмерио 
организације на конкретну особу задужену за праћење, олакшало је процес 
консултација, договарања, имплементације. Ипак, чињеница је да је од 
момента расписивања конкурса па до почетка спровођења прошло неколико 
месеци што је знатно скратило период реализације, флексибилности према 
корисницима/цама, унело тежину под утицајем временских услова и 
креирало својеврсну „гужву“ када се више од 100 пројеката у мање од три 
месеца спровело на територији Новог Сада. Верујемо да би уз благовремен 
рад Комисије, будуће одлуке могле да буду донесене и брже и ефикасније, а 
због најбољег интереса младих. Уз неоспорну сагласност да је 
администрација пројеката важна и указује на правило управљање 
средствима и рад са корисницима/цама, чак и овај извештај има питања 
која се понавњају у извештају за Градску управу. Верујемо да су та питања 
и одговори важни, али у процесу препознајемо дупло извештавање које 
усложњава администрацију и повећава бирократске процедуре.  

 Потребно је континуирано подржати пројекте који имају потенцијал 
одрживости што је веома важно и за остваривање мера и циљева ЛАП-а. То 
се може постићи тако што ће се омогућити да поједине услуге и активности 
за младе буду подржане током већег дела године. 

 Продужити имплементацију пројеката на бар осам месеци током године. 
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4.2.4. Култура и слободно време младих 
У оквиру ове области реализовано је 19 пројеката. Средства опредељена за 
реализацију пројеката из ове области су у укупном износу 3.385.000 динара.  
 
Пројектима је обухваћено 9 мера у оквиру два стратешка циља у области Култура и 
слободно време младих. Поједини пројекти су спроводили активности које су се 
односиле на више мера у оквиру једног стратешко циља.  
 
У оквиру стратешког циља 4.1. (развијати организационе капацитете удружења за 
младе и удружења младих која се баве културом, кроз едукативне програме 
организационог развоја) пројектима није обухваћена ни једна мера. 
 
У оквиру стратешког циља 4.2. пројектима су обухваћене свих 6 мера: 
4.2.1. Подржати програме културе у чијем осмишљавању активно учествују младе 
особе (12 пројеката). 
4.2.2. Подржати програме културе који промовишу активно укључивање младих у 
реализацији програма културе кроз едукације, волонтерски рад и др. (11 
пројеката). 
4.2.3. Подржати равномерни развој и спровођење програма културе од младих и за 
младе у свим градским месним заједницама (1 пројекат). 
4.2.4. Подстицати развој програма културе од младих и за младе у приградским 
насељима (2 пројекта). 
4.2.5. промовисати активно укључивање средњошколаца у програме културе (5 
пројекта) 
4.2.6. Подржати активно укључивање младих из угрожених група у културне 
програме (2 пројекта). 
 
У оквиру стратешког циља 4.3. пројектима су обухваћене све три мере: 
4.3.1. Подржати спровођење кампања које за циљ имају промовисање квалитетног 
провођења слободног времена младих (2 пројекта). 
4.3.2. Повећати квапацитете организатора програма за квалитетно провођење 
слободног времена младих, који ће допринети већој видљивости програма (2 
пројекта). 
4.3.3. Промовисати активности и рад неформалних омладинских група (2 пројекта).  
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Укупан број директних корисника у овој области био је 12.547, од планираних 
12.436 (100,9%). Од укупног броја директних корисника било је 61,2% девојака 
(7.671) и 38,8% младића (4.998). Процењени број индиректних корисника био је 
30.298, док је 903 младих било ангажовано на реализацији активности.  
 
На скали од 1 до 5, где је 5 највећа успешност, пројекти реализовани у области 
култура и слободно време младих оцењени су укупном оценом 4.51. Средња оцена 
ефикасности била је 4.61, ефективности 4.55, утицаја 4.50, релевантности 4.61 и 
одрживости 4.30.  
 
У 2017. години пројекти су се већински концентрисали око Стратешког циља 4.2. 
(подржати програме културе који активно укључују младе, кроз пројекте у чијој 
реализацији учествују млади). Овде имамо широку лепезу пројеката који су у 
фокус ставили младе и креирање садржаја за њихове културне потребе.  
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Препоруке за даље спровођење Локалног акционог плана политике за младе су 
следеће: 
 

 Подржати пројекте који се односе на Стратешки циљ 4.1. У 2017. ни један 
пројекат није спроведен, а да је у фокусу имао овај стратешки циљ.Ово је 
нарочито индикативно имајући у виду да је Нови Сад добио титулу Европске 
престонице културе 2021. године. 

 Наставити са подржавањем програма културе који активно укључују младе, 
са посебним акцентом на програме културе за младе и од стране младих 
који би се равноправно дешавали у свим градским месним заједницама, 
обзиром да је свега један пројекат био креиран у складу са овом мером 
(4.2.3.) 

 Подстаћи реализацију пројеката културе за младе и од стране младих  који 
би се одвијали у приградским насељима (4.2.4.) како би се културни 
садржаји учинили доступнијим и померио фокус са гравитирања младих 
искључиво ка центру града. 

 Подржати пројекте који се баве подстицањем квалитетног провођења 
слободног времена младих. Наиме, Стратешки циљ 4.3. је у 2017. години 
подржан кроз свега 3 пројекта од укупно 19 колико је реализовано у овој 
области. Индикативно је да су сва три пројекта имала знатно мањи број 
директних корисника од планираног броја, што може указивати на потребу 
да се осмисле нове стратегије привлачења младих за учешће у 
активностима. Такође, активности које су биле усмерене непосредно на 
младе су трајале у просеку два дана од укупног трајања пројекта.  

 
Препоруке представника удружења која су реализовале пројекте у овој области су: 
 

 Мишљења смо да у будућности треба подржавати  програме културе који 
активно укључују младе, кроз пројекте као што је овај у чијој реализацији 
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учествују млади  и где имамо прилику да подигнемо свест о систему 
вредности и култури младих. 

 Да Градска управа за Спорт и омладину – Канцеларија за младе посредује 
при комуникацији са институцијама и са медијима, да да препоруке при 
контакту са званичним телима, институцијама, те да омогући повезивање са 
другим организацијама ради подстицања сарадње и лакшег спровођења 
идеја. 

 Раније да се распише конкурс да би се раније кренуло у реализацију 
активности и да би могле дуже да трају 

 Охрабривање, подршка и стимулисање образовних институција за улазак 
културе и уметности у школе и за посете културним догађајима, у смислу 
сарадње са Удружењима грађана. 

 
4.2.5. Волонтерски рад и активизам младих 
У оквиру ове области реализовано је 11 пројеката. Средства опредељена за 
реализацију пројеката из ове области су у укупном износу 1.675.000 динара.  
Пројектима је обухваћено 9 мера у оквиру два стратешка циља у области Култура и 
слободно време младих. Поједини пројекти су спроводили активности које су се 
односиле на више мера у оквиру једног стратешко циља.  
 
У оквиру стратешког циља 5.1. пројектима су обухваћено је 6 од 7 мера: 
5.1.1. Подржати пројекте усмерене на  повећање видљивости и значаја и 
вредности волонтеризма и активизма за појединца и локалну заједницу (2 
пројекта). 
5.1.2. Подржати успостављање система праћења, вредновања и признавања 
волонтерског рада и активизма у локалној заједници (1 пројекат). 
5.1.3. Подржати развој јединствене базе волонтер и организатора волонтирања 
који доприноси видљивост волонтерског рада ка младима и на локалу (није 
обухваћена). 
5.1.4. Подржати пројекте који ће утицати на успостављање међусекторске и 
секторске сарадње организација, удружења и институција које раде са младима и 
за младе у локалној заједници (3 пројекта). 
5.1.5. Подржати пројекте који ће утицати на повећање видљивости рада 
организација цивилног друштва, удружења младих и удружења за младе (5 
пројеката). 
5.1.6. Подржати креирање волонтерских програма и позиција за младе у 
институцијама система и промовисати их међу младима. (1 пројекат). 
5.1.7. Подржати организовање волонтерских радних кампова и омладинских акција 
у циљу решавања конкретних проблема у локалној заједници. (2 пројекта). 
 
У оквиру стратешког циља 5.2. (омогућити континуирану системску подршку 
организацијама и институцијама да креирају и рализују квалитетне волонтерске 
програме који прате принципе волонтерског управљања) пројектима није 
обухваћена ни једна мера.  
 
У оквиру стратешког циља 5.3. пројектима су обухваћене све четири мере: 
5.3.1. Подржати активности које имају за циљ превазилажење стереотипа и 
предрасуда о волонтерском раду и активизму младих (2 пројекта). 
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5.3.2. Подржати организовање програма едукације са следећим темама: 
поштовање људских права, писање и управљање пројектним циклусом, разовј 
комуникацијских и лидерских вештина...  (2 пројекта). 
5.3.3. Подржати програме едукације младих о функционисању институција 
система, органа локалне самоуправе, институције избора и гласања на изборим, 
институција грађанске иницијативе... (2 пројекта). 
5.3.4. Подржати програме изградње капацитета неформалних група младих за 
друштвени активизам у којима кроз искуствено учење, осмишљавају, развијају и 
реализују идеје усмерене на активно учешће младих у друштву. (2 пројекта). 
 

 
 
Број директних корисника у овој области био је 2.532 што је 114% од планираних  
2221 директних корисника.Од тог броја 1406 (55,3%) су биле девојке, а 1126 
младића (44,5%). Просечна старост младих директних корисника је 21,4 година. На 
пројектима је ангажовано 160 младих. Процењени индиректни број корисника био 
је 18.386. 
 
На скали од 1 до 5, где је 5 оцена за највећу успешност, пројекти реализовани у 
овој области добили су укупну оцену 4.30. Ефикасност је оцењена са 3.90, 
ефективност 4.36, утицај 4.36, релевантност 4.90 и одрживост 4.36. 
 
У Новом Саду има значајан број организација које су развили дугорочне 
волонтерске програме што је велики ресурс Града Новог Сада и требало би те 
програме подржати и мимо оваквих конкурса. Та удружења треба додатно ојачати 
како би могла континуирано доприносити развоју волонтеризма у Новом Саду и 
пружати подршку мање искусним удружењима у развоју волонтерских програма. 
Иако је само једанаест удружења била подржана у оквиру ове области, укључене 
су броје друге организације и јавне установе које су подржале на различите 
начине реализацију пројеката.    
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Убудуће већу пажњу треба дати медијској промоцији пројеката приликом 
реализације активности. То би повећало видљивост пројеката, указало на значај 
волонтеризма и реализације Акционог плана, и свакако мотивисало већи број 
младих да се активирају, што би допринело побољшању положаја младих у 
локалној средини. 
 
Препоруке представника удружења која су реализовале пројекте у овој области су: 
 

 Потребно је створити услове за континуирани рад удружења за развој 
волонтера, продужити време реализације пројекта и пребацивање 
средстава на време. 

 Раније отпочети са реализацијом ЛАП-а и ставити фокус на младе 
средњошколског узраста 

 Успостављање директне сарадње КЗМ са школама 
 Организација јавних манифестација од значаја за Град Нови Сад и младе. 

Кординацију да преузме КЗМ 

 Повећати подршку, омогућити њен континуитет и учинити је свеобухватном 
за младе из осетљивих група 

 Као и до сада, апеловаћемо да се увек подржи квалитет а не искључиво 
квантитет ЛАП пројеката.  

 Подршка Управе за спорт и омладину треба да буде системска, а не само у 
виду конкурса једном годишње. 

 Почетак пројекта треба да крене у пролеће, како би постојао озбиљнији 
приступ самој пројектној идеји, могућност мониторинга и евалуације 
учесника/ца ( њиховог развоја и напретка), као и да би свака од 
организација која спроводи пројекат имала довољно простора за 
реализацију својих активности, и тиме млади имали могућност да похађају и 
учествују у свим активностима које их интересују, а не да буду приморани 
да праве избор јер су све активности спроводе у само два-три месеца 
годишње. Такође, организација која спроводи мониторинг би имала више 
могућности да посети активности и увери се у квалитет истих. 

 Конкурсна комисија би требала да има јаснији и транспарентнији начин 
бодовања 

 Треба унапред одредити максималан буџет по једном пројету како 
организације не би долазиле у ситуацију, као и до сада, да за одобрен 
пројекат смањују активности јер је буџет редуциран за две трећине. То у 
великој мери доприноси опадању квалитета појединачних активности и 
пројеката уопште. 

 
4.2.6. Безбедност младих 
У овој области реализовано је 10 пројеката у укупном износу од 1.305.000 
динара. Овим пројектима је обухваћено 11 мера у оквиру три стратешка циља у 
области безбедности младих. Поједина удружења су спроводила пројекте који су 
се односили на више мера у оквиру једног стратешко циља. 
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У оквиру стратешког циља 6.1. пројектима су обухваћене следеће мере: 
6.1.1.Обучавати удружења младих и удружења за младе за имплементацију развоја 
социјалних вештинаод значаја за безбедност младих у постојеће прпограме и 
пројекте (1 пројекат). 
6.1.2.Подржати спровођење едукација за младе којима се развијају социјалне 
вештине младих од значаја за безбедност (1 пројекат). 
6.1.3Промовисати развој социјалних вештина од значаја за безбедносну културу 
младих кроз медијску продукцију (1 пројекат). 

 
У оквиру стратешког циља 6.2. пројектима су обухваћене следеће мере: 
6.2.1.Развијати техничке и стручне капацитете удружења за младе и удружења 
младих  за информисање у области безбедности, а нарочито у погледу коришћења 
канала комуникације пријемчивих младима (друштвене мреже и сл.)(1 пројекат). 
6.2.2.Створити предуслове за правилно медијско извештавање младих о 
безбедносним питањима и проблемима (1 пројекат). 
6.2.3.Подстицати међусекторску сарадњу и развијати већи степен координације у 
спровођењу кампања од значаја за безбедност младих (2 пројекта). 
6.2.6.Подићи степен информисаности код младих о ризицима и безбедном учешћу 
у саобраћају, уз нагласак на рањивим учесницима/цама у саобраћају (3 пројекта). 
6.2.8.Спроводити истраживања међу младима о узроцима, присутности, појавним 
облицима и последицама безбедносно ризичних догађања и понашања (2 
пројекта). 
 
У оквиру стратешког циља 6.3. пројектима су обухваћене следеће мере: 
6.3.1.Подршка пројектима у области безбедности младих који укључују стицање 
практичних знања и вештина уз посебно стимулисање теренске реализације (1 
пројекат). 
6.3.2.Опремање удружења за младе и удружења младих за практичну едукацију у 
области безбедности(1 пројекат). 
6.3.3.Развој едукаторских капацитета у удружењима младих и удружењима за 
младе, као и вршњачких едукатора при образовним установама (1 пројекат). 
 
Стратешки циљ 6.4. није обухваћен одабраним пројектима. 
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Укупан број младих који су директно учествовали у овим активностима био је 3.095 
(што је 87,1% од планираних 3.555),просечне старости од19 година, од тога 1.706 
младића (55,1%) и 1.389 девојака (44,9%). Процењен број индиректних корисника 
био је 19.040. На пројектима је такође било ангажовано 32 младих. 
 
На скали од 1 до 5, где је 5 оцена за највећу успешност, пројекти реализовани у 
овој области добили су укупну оцену 4.56. Ефикасност је оцењена са 4.90, 
ефективност је оцењена са 4.60, утицај са 4.60, релевантност са 4.60, одрживост је 
оцењена са 4.10.  
 
Прилика да млади искуствено усвајају знање и различити садржаји који су им били 
на располагању допринели  су испуњењу циљева и мера дефинисаних Акционим 
планом политике за младе у овој области. Током 2017. највећи број подржаних 
пројеката је у фокусу имао безбедност младих у саобраћају. Потребе младих поред 
безбедности у саобраћау су велике и важне на дугорочном плану, па је убудуће 
нарочито потребно: 
 

 Подржавати пројекте (дати приоритет у 2018.) који се односе на Стратешки 
циљ 6.4. (Подстицати отварање саветовалишта за помоћ жртвама насиља) 
који у 2017. није био обухваћен ни једним пројектом. 

 Подржавати пројекте (дати приоритет у 2018.) који се односе на мере 6.2.4., 
6.2.5., 6.2.7. и 6.3.4. које у 2017. нису биле обухваћене ни једним пројектом. 

 Наставити са подршком превентивних пројеката у свим областима 
безбедности младих. 

 Подстицати пројекте који се баве превенцијом вршњачког насиља и насиља 
над женама; 
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 Подстицати партнерствои сарадњу свих заинтересованих страна на 
спровођењу заједничких циљева у области безбедности младих. 

 Подстицати пројекте који се баве заступањем интереса посебно угрожених 
и рањивиг група у оквиру циљне групе младих. 

 
Представници удружења која су имплементирала пројекте у области безбедности 
младих су изнели следеће препоруке за унапређење спровођења Локалног 
акционог плана политике за младе Града Новог Садаза период 2015. – 2018. 
године: 
 

 Определити више средстава по пројекту да би се могло имплементирати 
више активности.  

 Календарски раније расписати Конкурс и пребацити средства удружењима 
како би на квалитетан начин могла имплементирати пројекте. 

 Подржати мањи број пројеката са већим грантовима. 
 Омогућити удружењима могућност да средства троше преко пословних 

банака. 

 Унапред одредити приоритете по областима и учинити овај податак 
транспарентним. 

 Подржати пројекте вршњачке едукације. 
 
4.2.7. Информисање младих 
У овој области реализовано је 7 пројеката у укупном износу од 1.665.000 динара. 
Овим пројектима је обухваћено 7 мера у оквиру два стратешка циља у области 
информисање младих. Поједина удружења су спроводила пројекте који су се 
односили на више мера у оквиру једног стратешко циља. 
 
У оквиру стратешког циља 7.1. пројектима су обухваћене три од 7 мера: 
7.1.1. Подржати спровођење обука за изградњу капацитета омладинских радника и 
младих који раде на информисању младих (1 пројекат). 
7.1.2. Спроводити обуке за омладинске инфо раднике о омладинском раду на 
улици као и на друштвеним мрежама(1 пројекат). 
7.1.6. развијати капацитете актера омладинске политике за информисање младих 
(1 пројекат). 
 
У оквиру стратешког циља 7.2. пројектима су обухваћене све мере: 
7.2.1. Прикупљати и представљати податке о доступним услугама и програмима за 
каријерно вођење младих у Граду Новом Саду прилагођене и младима из рањивих 
група. (2 пројекта). 
7.2.2. Подршка изради и спровођењу истраживања потреба за информацијама од 
интереса младим људима (2 пројекта). 
7.2.3. Подржати информативне кампање усмерене на промоцију позитивних 
вредности и здавих стилова живота код младих (2 пројекта). 
7.2.4. Развијати онине механизме за пвећан приступ младих ка квалитетнијим 
сигурнијим и проверним информацијама прилагођене њиховим потребама (веб 
сајт, адроид аликације...) (2 пројекта). 
 
У оквиру стратешког циља 7.3. пројектима није обухваћена ни једна мера. 
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Укупан број младих који су директно учествовали у овим активностима био је 2.457 
(што је 100,8% од планираних 2438),просечне старости од 23 година, од тога 1.115 
младића (45,4%) и 1.342 девојака (54.6%). Процењен број индиректних корисника 
био је 62.350. На пројектима је такође било ангажовано 23 младих. 
 
На скали од 1 до 5, где је 5 оцена за највећу успешност, пројекти реализовани у 
овој области добили су укупну оцену 4.63. Ефикасност је оцењена са 4.50, 
ефективност је оцењена са 4.50, утицај са 4.50, релевантност са 4.83, одрживост је 
оцењена са 4.83.  
 
У 2017.години пројекти су се већински водили Стратешким циљем 7.2. (Повећати 
ниво информисаности младих о могућностима и начинима запошљавања и личног 
усавршавања, као и могућностима за мобилност и квалитетније провођење 
слободног времена кроз механизме информисања прилагођене младима). 
Информисање младих представља предуслов за њихово укључивање у живот 
заједнице. Млади којима су доступне информације преузимају део одговорности и 
утицаја на развој локалне заједнице али и општег квалитета живота младих. Из 
ових разлога препоруке за даље спровођење Локалног акционог плана политике за 
младе су следеће: 
 

 Подржати пројекте који се односе на Стратешки циљ 7.3. (повећати ниво 
информатичке писмености младих и омогућити адекватан приступ и знање 
за коришћење нових технологија и интернета код осетљивих група младих). 
У 2017. нити један пројекат није спроведен а да је у фокусу имао овај 
стратешки циљ. 
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 Наставити са подршком пројектима који се баве повећањем нивоа 
информисаности младих о могућностима и начинима запошљавања и личног 
усавршавања, као и мобилности и квалитетнијег провођења слободног 
времена. 

 Потребно је ојачати ресурсе омладинских радника да правовремено и 
адекватно пласирају информације. Ово се првенствено односи на став да 
млада особа не може да узме активну улогу у животу зајднице уколико није 
информисана о могућностима које јој се нуде. Из тог разлога потребно је 
подржати пројекте који се односе на Стратешки циљ 7.1. 

 Током мониторинга од удружења су добијене повратне информације да су 
лакше долазили до учесника у активностима уколико су пласирали позив за 
учешће преко неког од микроблогинг платформи (плаћена реклама на 
Фејсбуку, Инстаграму...). Потребно је подржати омладинске раднике да 
користе микроблогинг као форму комуникације и пласирања информација 
младима. Као и да осмишљавају сопствене интернет маркетинг стратегије за 
комуникацију са младима. 

 У складу са наведеним преиспитати начине на које се пласирају 
информације младима те спровести истраживање у овој области.  

 
Препоруке представника удружења која су реализовала пројекте у овој области су: 
 

 Конкурс треба да буде расписан раније, као и сам процес селекције и 
додела грантова како би се имало довољно времена за спровођење 
квалитетних активности током целе године, а не само у току пар месеци 
(два месеца). 

 Уовећати улагања и активности на информисању младих и јачању оваквих 
врста сервиса за младе. 

 
4.2.8. Млади у заштити животне средине и одрживом развоју 
У овој области реализовано је 10 пројеката у укупном износу од 1.690.000 
динара. Овим пројектима је обухваћено 6 мера у оквиру пет стратешких циљева у 
области области Млади у заштити животне средине и одрживом развоју. Поједини 
пројекти су спроводили активности које су се односиле на више мера у оквиру 
једног стратешко циља. 
 
У оквиру стратешког циља 8.1. пројектима су обухваћене све три мере: 
8.1.1. истражити која су практична знања из области заштите животне средине 
потребна младима у сарадњи са младима и надлежним и образовним институцијам 
(2 пројекта). 
8.1.2.Подржати креирање континуираних едукативних програма који ће 
одговорарати реалним потребама младих за стицање практичних знања кроз 
конкретне акције које се спроводе у циљу заштите животне средине (3 пројекта). 
8.1.3. Подржати програме неформалног образовања који садрже и конкретне 
акције кроз које мади стичу практично примењива знања из области заштите 
животне средине и одрживог развоја (3 пројекта). 
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У оквиру стратешког циља 8.2. пројектима су обухваћене 2 од 3 мере: 
8.2.2.Подржати програме неформалног образовања младих усмерених на 
оспособљавање младих да буду креатори информативних кампања из области 
заштите животне средине и одрживог развоја у складу са потребама младих (1 
пројекат). 
8.2.3.Подржати информативне кампање из области заштите животне средине и 
одрживог развоја на начин пријемчив младима са акцентом на сарадњу са 
медијима (3 пројекта). 
 
У оквиру стратешког циља 8.3. пројектима је обухваћена 1 од 3 мере: 
8.3.2. Подстицати програме оснаживања и мотивисања младих да се укључе у 
развој јавних политика усмерених на заштиту животне средине и одрживи развој. 
(1 пројекат). 
 
Стратешки циљ 8.4. није обухваћен одабраним пројектима. 
 

 
 
Укупан број младих који су директно учествовали у овим активностима био је 814 
(што је око 76,65% од планираних 1062), просечне старости од 23,5 године, од 
тога 339 младића (41,7%) и 475 девојака (58,3%). Процењени број индиректних 
корисника био је 34.655. На пројектима је такође било ангажовано 59 младих. 
 
На скали од 1 до 5, где је 5 оцена за највећу успешност, пројекти реализовани у 
овој области добили су укупну оцену 4.38. Ефикасност је оцењена са 4.50, 
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еективност је оцењена са 4.38, утицај са 4.25, релевантност са 4.50, одрживост је 
оцењена са 4.25.  
 
У 2017. Години пројекти су се већински фокусирали на Стратешки циљ 8.1. 
(омогућити стицање практичних знања младима који су заинтересовани или се 
школују у овој области у конкретним акцијама које се спроводе у циљу побољшања 
стања животне средине). Питања заштите животне средине и одрживог развоја 
представљају један од приоритета омладинске политике. Значај су препознала и 
удружења која су у оквиру ове области ЛАП-а у сарадњи са младима и за младе 
креирала садржаје који су информативни, јасни и практични. Млади који су 
учествовали у активностима стекли су практично применљива знања и оснажени 
да их пренесу на општу популацију али и на своје вршњаке. 
 
Препоруке за даље спровођење Локалног акционог плана политике за младе су 
следеће: 
 

 Подржати пројекте који се односе на Стратешки циљ 8.4. (подићи 
капацитете удружења младих и удружења за младе који се баве заштитом 
животне средине и одрживим развојем кроз едукативне програме и 
подстицати умрежавање удуржења кроз заједничко спровођење пројеката). 
У 2017. Години нити један спроведени пројекат у овој области није имао у 
фокусу овај Стратешки циљ.  

 Током мониторинг посета активностима и у разговору са представницима 
„млађих“ организација констатовано је да им је потребна додатна подршка 
из области развоја организационих капацитета, посебно тренинга за 
едукаторе који креирају програме за младе.  

 Подржати пројекте који се односе на Стратешки циљ 8.3. (подстаћи активно 
учешће младих у области заштите животне средине и одрживог развоја 
правовременим информиасањем о процесима доношења одлука и 
оснаживањем и обучавањем младих да се укључе у развој јавних 
политикаусмерених на заштиту животне средине и одрживи развој). Ово  је 
од значаја између осталог због тога што се Србија налази у предприступном 
процесу са Европском унијом и у обавези је да усклади велики број прописа 
са прописима ЕУ. Потребно је нагласити да се свега један пројекат у оквиру 
ЛАП-а за 2017. годину бавио овим Стратешким циљем.  

 Наставити са подржавањем пројеката који се баве Стратешким циљем 8.1. 
(омогућити стицање практичних знања младима који су заинтересовани или 
се школују у овој области у конкретним акцијама које се спроводе у циљу 
побољшања стања животне средине). 

 
Препоруке представника удружења која су реализовала пројекте у овој области су: 
 

 Сматрамо да би подстицање интензивније сарадње између школа и 
невладиног сектора утицало повољно како на број младих који учествују у 
радионицама тако и на занимање ученика за школско градиво, али и теме 
које нису у могућности да се реализују формалним образовањем. Такође 
учествовање наставника у радионицама би допринело занимљивости и 
актуелности школског градива. 
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 Током реализације пројекта смо увидели да је неформална едукација 
неопходна јер млади јесу жељни нових знања и да им је овакав тип 
едукације много приступачнији јер пре свега могу отворено и без страха да 
причају о теми која их интересује. Такође могу да повежу теоријско знање 
са практичним, и можда и најважније могу да увиде како да искористе своје 
знање о природи и њеним вредностима. Стога би наша препорука била да 
се што раније распише конкурс и објаве резултати. Како би пројектне 
активности дуже трајале (бар пола године), и ми имали више времена да их 
осмислимо.   

 Равноправнија расподела износа средстава у оквиру буџета - како је 
Заштита животне средине неопходна за приступање ЕУ, тако сматрамо да 
би више средстава требало доделити овој области, јер су млади одговорни 
за будућност и на нама је да кроз овакве програме покушамо што више да 
утичемо на освешћивање и развијање капацитета код младих да активно 
развијају акције и програме који се спроводе у заштити животне средине. 

 Заштита животне средине подразумева активности и планове који имају за 
циљ очување природних ресурса, одржање тренутног стања и где год је то 
могуће, унапређење животне средине. Област заштите животне средине је 
мултидициплинарна , али тренутно стање у Србији је по многим 
стандардима на незадовољавајућем нивоу , а према процени ЕУ неопходно 
је много тога унапредити, да би се усагласило национално законодавство са 
националним тековинама ЕУ у области животне средине. Наше удружење 
 овим пројектом и претходним пројектима, али и пројектима који су нам у 
плану, има ову област у главном фокусу. Сматрамо да је неопходно 
организовати што више трибина и семинара, у чију би се реализацију 
укључио све већи број младих људи и омадинских организација, како би се 
ујединили око заједничког циља, а то је не само испуњавање ЕУ стандарда 
у предприступном процесу, него и подизање свести о важности животне 
средине у целини. Ми те стандарде пре свега испуњавамо због нас самих и 
као бисмо ихоставили у наслеђе млађим генерацијама. 

 
4.2.9. Социјална политика према младима 
У овој области реализовано је 10 пројеката у укупном износу од 1.830.000 
динара. Овим пројектима је обухваћено 10 мера у оквиру пет стратешких циљева у 
области социјалне политике према младима. Поједини пројекти су спроводили 
активности које су се односиле на више мера у оквиру једног стратешко циља. 
 
У оквиру стратешког циља 9.1. пројектима су обухваћене следеће мере: 
9.1.1.Подржати креирање и одржавање јединствене базе података о пружаоцима 
услуга (2 пројекта). 
9.1.4.Подржати програме који за циљ имају повезивање са организацијама које 
раде са младима из маргинализованих група у циљу ширења информација о 
услугама које се нуде младима (1 пројекат). 

 
У оквиру стратешког циља 9.2. пројектима су обухваћене следеће мере: 
9.2.1.Подршка програмима у којима се удружења и институције које се баве 
услугама социјалне заштите умрежавају и организују заједничке активности (3 
пројекта). 
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9.2.2.Подршка програмима размене искустава и знања удружења и институција у 
циљу подстицања сарадње и умрежавања (3 пројекта). 
 
У оквиру стратешког циља 9.4. пројектима су обухваћене следеће мере: 
9.4.1.Подршка постојећим сервисима за младе (едукативна, информативна, 
саветодавна, логистичка...) (1 пројекат). 
9.4.3.Подршка организацијама и пројектима који за циљ имају отварање нових 
сервиса за младе (саветовалишта...), посебно сервиса који пружају помоћ младима 
из угрожених група(1 пројекат). 
9.4.4.Подршка у смислу одрживости већ развијених програма који су настали у 
току имплементације ЛАП-а за младе у периоду 2010-2014 (1 пројекат). 
 
У оквиру стратешког циља 9.5. пројектима су обухваћене следеће мере: 
9.5.1.Подршка пројектима који за циљ имају едукацију младих о социјалним 
вештинама у циљу успешне интеграције (1 пројекат). 
 
У оквиру стратешког циља 9.6. пројектима су обухваћене следеће мере: 
9.6.1.Подржати пројекте који су усмерени на истраживање положаја младих из 
социјално осетљивих група ради стварања квалитетне базе за развој јавних 
политика и деловања у локалној заједници (1 пројекат). 
9.6.2.Подржати пројекте који су усмерени на информисање и едукацију јавности о 
положају, узроцима, проблемима и потенцијалима социјално осетљивих група 
младих (2 пројекта). 
 
Стратешки циљ 9.3. није обухваћен одабраним пројектима. 
 

 
 
Укупан број младих који су директно учествовали у овим активностима био је 6.426 
(што је око 97,54% од планираних 6.588),просечне старости од 22.8 године, од 
тога 3.140 младића (48,86%) и 3.286 девојака (51,14%). Процењени број 
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индиректних корисника био је 6.022. На пројектима је такође било ангажовано 70 
младих. 
 
На скали од 1 до 5, где је 5 оцена за највећу успешност, пројекти реализовани у 
овој области добили су укупну оцену 4.53. Ефикасност је оцењена са 4.75, 
ефективност је оцењена са 4.25, утицај са 4.63, релевантност са 4.75, одрживост је 
оцењена са 4.25.  
 
Разноликост садржаја за младе и могућност да се активно укључе у активности, у 
великој мери допринели  су испуњењу циљева и мера дефинисаних Акционим 
планом политике за младе у овој области. Потребе младих у области социјалне 
политике према младима су велике и важне на дугорочном плану, па је убудуће 
нарочито потребно: 
 

 Подржавати пројекте (дати приоритет у 2018.) који се односе на Стратешки 
циљ 9.3 (Подстицање развоје волонтерских програма пре свега у 
институцијама социјалне заштите и удружењима кроз едукације и подршку 
из области волонтерског менаџмента) који 2017. није био обухваћен ни 
једним пројектом. 

 Подржавати пројекте (дати приоритет у 2018.)који се односе на мере 9.1.2., 
9.1.3. и 9.4.2. које у 2017. нису биле обухваћене ни једним пројектом. 

 Наставити са подршком иновативних пројеката који олакшавају социјалну 
инклузију младих припадника маргинализованих група. 

 Подстицати партнерствои сарадњу установа социјалне заштите, доносиоца 
одлука и омладинских удружења на спровођењу заједничких циљева у 
области социјалне политике према младима. 

 
Препоруке представника удружења која су реализовала пројекте у оквиру области 
социјалне политике према младима: 
 

 Определити више средстава по пројекту да би се могло имплементирати 
више активности.  

 Омогућити представницима удружења дужи временски период за 
имплементацију пројеката. 

 Континуирано радити на првенцији менталног здравља код младих, 
промоцији услуга за младе на локалном нивоу и обезбедити бесплатне 
услуге за младе. 

 Радити на подизању свести младих да потраже стручну помоћ. 
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5. ЗАКЉУЧЦИ 
 
Са циљем реализације Локалног акционог плана политике за младе Града Новог 
Сада, у току 2017. године подржано је 110 пројеката које је имплементирало 90 
удружења младих или удружења за младе. Укупна опредељена средства за 
реализацију ЛАП-а су износила 20.000.000,00 динара. Два удружења су одустала 
од реализације пројеката, тако да је укупан опредељени износ за реализацију 
ЛАП-а за 2017. износио 19.480.000,00 динара. Највише подржаних пројеката било 
је у области Култура и слободно време младих (19), а најмање у области 
Информисање и Образовање младих (по 7 пројеката). 
 
Током 2017. обављено је укупно 102 мониторинг посете пројектним активностима и 
удружењима које су биле носиоци пројекта. 
 
Број младих који су директно обухваћени пројектним активностима износио је 
38.795, или 96,5% од планираних 40.195. Девојке су чиниле већину и било их је 
52,8% (21.224), док је младића било 47,2% (17.571). Просечна старост директних 
корисника/ца била је 21,7 година. Укљученост младих из осетљивих група износио 
је око 20%. Процењени број индиректних корисника је 293.030, а укупан број 
директних и индиректних корисника је 331.750. 
 
У реализацији 110 пројеката, осим носилаца пројеката било је укључено још 138 
других удружења и 178 установа. Реализација Локалног акционог плана политике 
за младе Града Новог Сада за 2017. годину била је медијски запажена. 
Традиционални медији 109 пута су известили или имали прилог са активности 61 
пројекта. 
 
Процена мониторинг тима је да је релативно мали број удружења (до 30%) који 
имају људске и техничке предуслове за континуирани и одржив развој. Остала 
удружења не могу да постигну континуитет у раду и суочавају се са проблемом 
одрживости. Постоји и потреба за подршком у планирању и вођењу пројеката, 
нарочито у удружењима која имају нове и младе активисте без искуства. 
 
Пројектне активности су биле веома разноврсне, прилагођене младима и њиховим 
потребама, креативне и усклађене са циљевима Локалног акционог плана 
политике за младе. Најчешће активности биле су радионице, семинари, трибине, 
предавања, курсеви, тренинзи и обуке на различите теме. 
 
За потребе промотивних, образовних и других активности у пројектима, штампано 
је и подељено: 146.738 флајера (лифлета), 7.225 брошура, 8.804 постера, 1.979 
мајица, 5950 примерака водича, 3,325 беџева, 1.400 обележивача страница, 275 
фасцикли, 605 блокова и свесака, 4.700 оловака, 200 налепница, 226 диплома и 
захвалница, 16 банера, 4 инфо пулта, 550 визитки, 210 акредитација, 1200 
анкета/упитника, 4 цераде, 50 билтена, 5.000 разгледница, 7 билборда, 30 3д 
стикреа, 50 футрола за мобилни телефон, 350 торби од еколошког материјала, 200 
планера. 
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Током 2017 млади су били укључени у реализацију пројектних активности. Укупно 
је ангажовано 1.567 младих, 66% девојака (1.035) и 34% младића (532), просечне 
старости од 24 године. У свим областима реализације Акционог плана, млади су 
били директно ангажовани на пројектним активностима. 
 
Неки од стратешких циљева нису били обухваћени током 2017. и ови циљеви би 
требало да буду приоритет током реализације Локланог акционог плана политике 
за младе  Града Новог Сада у 2018. години.  
 
У односу на средства која су носиоцима пројеката била на располагању, 
постигнути резултати су надмашили очекивања. Носиоци пројеката су у пројекте 
уложили волонтерски рад, ентузијазам и креативност, што је свакако допринело 
успеху реализације Локланог акционог плана политике за младе  Града Новог Сада 
у 2017. години.  
 
На скали од 1 до 5, где је 5 оцена за највећу успешност, пројекти који су 
реализовали Локални акциони план политике за младе Града Новог Сада у 2017. 
години добили су укупну оцену 4.38. Ефикасност је оцењена са 4.51, ефективност 
је оцењена са 4.46, утицај са 4.43, релевантност са 4.73, одрживост је оцењена са 
4.20.  
 
До тренутка писања завршног извештаја о мониторингу и евалуацији 4 удружења 
нису доставили извештаје тако да њихови резултати нису обухваћени приликом 
израчунавања статистичких података и приликом оцењивања успешности 
реализације Локалног акционог плана за младе Града Новог Сада за 2017. годину. 
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6. ПРЕПОРУКЕ 
 

 Обезбедити да циклус одабира пројеката, као и додела средстава буду 
завршени у прва три месеца текуће године. Тиме ће се ЛАП политике за 
младе Града Новог Сада имплементирати дужи временски период у 
континуитету, што имплицира бољи квалитет имплементације пројеката и 
континуирану реализацију ЛАП-а. 

 Искористити резултате мониторинга приликом израде новог Локалног 
акционог плана политике за младе Града Новог Сада.  

 Подржати пројекте који су иновативни и пружају младима нова знања и 
вештине. 

 Обезбедити боље информисање и упознавање удружења за младе и 
удружења младих са циљевима предвиђеним ЛАП-ом. 

 Обезбедити континуирани развој капацитета омладинских удружења и 
удружења за младе у областима организационог развоја, рада са локалном 
заједницом, омладинским радом и пројектним циклусом.  

 Развијати капацитете омладинских удружења и удружења за младе за 
сарадњу са медијима и подизање видљивости активности које спроводе, са 
посебним акцентом на друштвене мреже.   

 Омогућити финансирање вишегодишњих програма и пројеката 
организационог развоја, ради успостављања одрживости и континуитета у 
раду удружења за младе и удружења младих. 

 Подржати развој ресурсних удружења за сваку од области које би се бавиле 
умрежавањем и развојем удружења које остварују своје циљеве у тој 
области и радиле на стварању синергијског ефекта реализованих проејката 
и програма.  

 Подржати унапређење сарадње међу удружењима за младе и удружења 
младих у Новом Саду, али и шире. 

 Подржати међусекторску сарадњу.  
 Подржати улагања у  материјално техничке услове рада удружења за младе 

и удружења младих подршком њиховог опремања и/или обезбеђивања 
простора и опреме коју удружења могу да користе без надокнаде. 

 Посебну пажњу посветити подршци пројектима који се баве младима из 
осетљивих група. 

 Одвојити више средстава за реализацију ЛАП-а. 
 Континуирано подржати пројекте који имају потенцијал одрживости што је 

веома важно и за остваривање мера и циљева ЛАП-а.  

 Ставити фокус на квалитет, а не квантитет пројеката који реализују 
Локални акциони план политике за младе Града Новог Сада.  

 Унапред одредити максималан буџет по једном пројету. 
 У оквиру Конкурса за реализацију Локалног акционог плана политике за 

младе Града Новог Сада за 2018. унапред одредити приоритете по 
областима и учинити овај податак транспарентним. 
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7. ПРИЛОЗИ 
 
Прилог 1. 
 

 
 

Центар за развој и друштвену интеграцију – ЦРДИ и Градска управа за спорт и 
омладину Града Новог Сада 

 

НАЈАВА АКТИВНОСТИ 
 
у оквиру одобрених пројеката по Јавном конкурсу за финансирање програма и 
пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора, којима се обезбеђује 
имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се 
остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за 
младе Града Новог Сада за период 2015. - 2018. године, за  2017. годину.  
 

Назив Удружења, 
носиоца пројекта које 
организује активност: 

 
 

Назив пројекта: 
 
 

 

Кратак опис активности: 
 

 

Датум и тачно време 
реализације активности: 

 

Место реализације 
активности (навести 
тачну адресу): 

 

Позвани медији: 
 
 

 

Одговорно лице за 
реализацију активности: 

 

Мејл адреса и бр. 
мобилног телефона 
одговорног лица: 

 

 
 

Хвала! 
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Прилог 2. 
 

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА ПРОЈЕКАТА ОДОБРЕНИХ КОНКУРСОМ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ У НОВОМ САДУ У 2017.г. 

 
Центар за развоји друштвену интеграцију и 

Градска управа за спорт И омладину Града Новог Сада 
 

ИЗВЕШТАЈ О МОНИТОРИНГУ И ЕВАЛУАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 
 

Име носиоца пројекта:  

Назив пројекта:  

Датум: Место: Mesto  

Координатор:  

Присутни:  

  

 
Оцена пројекта 

Ефикасност: Оцена реализације пројектних активности и непосредних резултата, 
оправданости трошкова и испуњења постављених рокова, документовања урађеног и сл. 

Да ли су све активности 
реализоване у 
предвиђеном обиму и 
времену? 

 

Да ли су активности 
пројекта адекватно 
документоване? 

 

Да ли су средства за 
пројекат утрошена на 
оправдан начин? Да ли су 
трошкови адекватно 
документовани? 

 

Оцена ефикасности: 
 

Од 1 (врло ниска) до 5 (врло висока) 

Ефективност: У којој мери је остварен циљ пројекта (одржива добробит за кориснике)? На 
који начин је остварен директан утицај на кориснике пројекта? 

Колико су млади 
заинтересовани за учешће 
у активностима? 

 

Утисци корисника о 
пројекту и на који начин је 
утицао на њих? 

 

Да ли је постигнут циљ 
пројекта, и на основу којих 
индикатора? 

 

Оцена ефективности: 
 

Од 1 (врло ниска) до 5 (врло висока) 
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Утицај: Дугорочна добробит за кориснике, допринос остварењу дугорочног циља 

У којој мери је пројекат 
допринео испуњењу 
циљ(ев)а Акционог плана 
политике за младе АП 
Војводине? 

 

Оцена утицаја: 
 

Од 1 (врло низак) до 5 (врло висок) 

Релевантност: Значај пројекта за решавање изнесеног проблема и постизање постављених 
циљева 

Колико је пројекат 
релевантан за решавање 
проблема којим се бави? 

 

Колико је пројекат 
релевантан за 
реализацију Акционог 
плана политике за 
младе? 

 

Оцена релевантности: 
 

Од 1 (врло ниска) до 5 (врло висока) 

Одрживост: активности и ефекти пројекта који ће се наставити и након завршетка пројекта 

У чему се огледа 
одрживост овог пројекта? 

 

Оцена одрживости: Од 1 (врло ниска) до 5 (врло висока) 
 

Подаци о организацији 

Година оснивања:  Број реализованих 
пројеката до сада: 

 

Области рада:  
 

Број активиста/киња: М=              Ж=  Просек година 
активиста/киња: 

 

Оцена капацитета: 
(уписати или заокружити 
само једну оцену) 

1  (нема просторије, повремено ради, нема запослене, годишњи 
буџет < 5.000 ЕУР) 
 
2  (има просторије, ради у континуитету алии угл. волонтерски, 
нема запослене, годишњи буџет < 15.000 ЕУР) – будзет мањи од 
5000€ 
 
3  (има просторије, ради у континуитету, има бар једног 
запосленог, годишњи буџет > 15.000 ЕУР) 

 
Препоруке за даљи рад 
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Прилог 3. 

 
Центар за развој и друштвену интеграцију – ЦРДИ и Градска управа за спорт и 

омладину Града Новог Сада 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОТРЕБЕ МОНИТОРИНГА И ЕВАЛУАЦИЈЕ 
свих одобрених пројеката по Јавном конкурсу за финансирање програма и 

пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора, којима се обезбеђује 
имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се 

остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за 
младе Града Новог Сада за период 2015. - 2018. године, за  2017. годину 

 

Име носиоца 
пројекта: 

 
Седиште:  

 

Назив пројекта: 
 

 

Област акционог 
плана:  

Мера и 
стратешки циљ 
из ЛАП-a: 

 

Извештај 
написао/ла 
(име и презима) 

 
Телефон и 
имејл:  

Време реализације 
пројекта: 

Од:                До:  Тражени буџет:  

Одобрени 
буџет: 

 

 

Места у којима су 
реализоване 
активности 
пројекта: 
(уколико је потребно 
додајте нове редове) 

 Место Општина 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Кратак опис пројекта (до 
100 речи) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Извештај о реализацији Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2015. – 2018. 
године током 2017. године 

46 

 

Активност: Укупан број директних корисника Пројекта 

 Врста активности 
(нпр: радионица, 
уличне акције, 
едукативни камп, 
представе, 
едукације...) 

Планирани број 
корисника по 
активности (у 

складу са 
одобреним 
буџетом): 

Постигнути 
број: 

Мушкарци 

Постигнути 
број: 
Жене 

Постигнути број: 
Укупно 

1.  
 

    

2.  
 

    

3.  
 

    

4.  
 

    

5. 
    

 
 

6. 
    

 
 

УКУПНО 
   

 
 

 

Просечна старост (године) свих директних корисника/ца пројекта: 
 

 

Проценат младих из угрожених популација (млади са сметњама у развоју, 
Роми, избеглице, расељена лица, социјално угрожени, мигранти и др.) међу 
корисницима: 

 

Процењени број ИНДИРЕКТНИХ кориника пројекта (млади који су имали 
добит од пројекта али нису учествовали у активностима):  

 
 

 

Број младих који су радили на реализацији  пројекта: 
 

М Ж Укупно 

   

Просечна старост (године) младих који су радили на реализацији 
пројекта: 
 

 

Проценат младих из угрожених популација (млади са сметњама у 
развоју, Роми, избеглице, расељена лица, социјално угрожени, мигранти и др.) 
међу младима који су радили на реализацији пројекта: 

 
 

 

Штампани и други материјали направљени у току пројекта (по потреби додајте нове редове): 

 Врста (нпр: флајери, плакати, мајце, капе, 
оловке, брошуре...):  

Количина: 

1.   

2.   

3.   

4.   
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Партнерство на пројекту: 

Имена партнерских удружења (цивилни сектор) 
са којима сте директно сарађивали на пројекту: 
 
 
 

- 
- 
- 
 

Наведите партнерске установе (јавни сектор) са 
којима сте директно сарађивали на пројекту: 
 

- 
- 

 

Реализована средства добијена од Градске управе за спорт и омладину Града Новог Сада: 

Укупно потрошено РСД 
(потребно је да се искажу 
само средства добијена од 
Градске управе за сопрт и 
омладину Града Новог 
Сада: 

% плате и 
хонорари 

% трошкови 
активности 

пројекта 

% трошкови 
канцеларије 

УКУПНО 

 

 

 

   100% 

 

Проблеми у 
реализацији 
активности: 
 

 
 
 

 
Како сте решили 
проблем? 
 

 
 
 
 
 

1. Да ли је пројекат 
представљен на сајту 
ваше организације? 

ДА   НЕ     Линк:  

2. Да ли је пројекат 
представљен на 
Фејсбуку? 

ДА   НЕ     Линк:  

3. Да ли је пројекат 
представљен на 
интернету на још неки 
начин и који? 

ДА   НЕ     Линк:  

4. Да ли је пројекат 
представљен на ТВ-у, 
новинама...  

ДА   НЕ     Назив медија, датум објављивања и линк: 
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Највећи успех 
пројекта, по 
вашем мишљењу: 
 

 

Изјаве неког од 
учесника: 
 
 

 

Ваше препоруке  
за будуће 
активности за 
остваривање 
циљева и мера 
дефинисаних 
Локалним 
акционим планом 
политике за младе 
Града Новог Сада:  

 

 
 
 

Хвала!  
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Прилог 4.  
 
Приказ одобрених пројеката по областима 
 
1. Образовање младих 

1. БалканИДЕА Нови Сад Живи информатор 210,000.00 

2. Покрет горана Новог Сада Сам свој соларни мајстор 210,000.00 

3. 
Спортско удружење Спорт 
Мастер 

Пливам, а ти? 215,000.00 

4. 
Студентска асоцијација 
Универзитета у Новом Саду 

Едукативно позориште 200,000.00 

5. Унија младих Србије Право (на) знање 200,000.00 

6. 
Међународни центар 
књижевности за децу 
Змајеве дечје игре 

Уметничка пракса младих 170,000.00 

7. 
Центар за унапређење 
безбедности у саобраћају 

У саобраћај безбедно вршњаци 100,000.00 

Укупно: 1.305.000,00 

 
2. Запошљавање младих 

Р.Б. Назив удружења Назив пројекта 
Одобрени 

износ  

1. 
Центар за омладински и 
друштвени развој RES 
POLIS 

Два корака до посла 350,000.00 

2. Послови за младе Курсеви за младе 350,000.00 

3. 
Новосадски едукативни 
центар 

Промовисање примера добре 
праксе младих предузетника и 
добра економија 

300,000.00 

4. 
Омладински центар  Нови 
Сад 

Буди и ти успешан предузетник! 220,000.00 

5. 
Удружење креативно 
едукативни центар 

iDEAlab StartUp Campus 220,000.00 

6. ГрееНС Прилика за шансу! 170,000.00 

7. 
Удружење ромских 
студената 

Ка будућности која обећава - 
каријерно вођење девојака 
Ромкиња у пет ромских насеља на 
територији Града Новог Сада 

170,000.00 

8. 
Омладинска Организација 
Red Line 

Покрени бизнис и оствари снове 170,000.00 

9. Друштво Распустилиште 
Започни свој посао - отвори свој Е-
shop 

150,000.00 

10. 
Центар за европске 
вредности и културу 

Промени с(в)е 70,000.00 
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11. Асоцијација Културанова 

Уметничке интервенције у 
организацијама као модел 
предузетништва у креативним 
индустријама 

145,000.00 

12. 
Удружење Живот као 
инспирација 

Радим и ја 145,000.00 

13. Едукативни Центар 021 Запосли се 140,000.00 

14. Удружење Cinema City Креативност као позив 140,000.00 

15. 
Центар за неформално 
образовање и целоживотно 
учење 

Бизнис младих Србије - на почетку 
је важна подршка 

135,000.00 

16. 
"Едукативни грађански 
центар" 

Самозапосли се 130,000.00 

17. 

Центар за истраживање, 
развој и примену 
практичних знања и 
вештине ЦЕИР 

Кликом до самосталности - кроз 
Дечије село у виртуелни свет 

130,000.00 

18. 
Удружење грађана и 
грађанки Маргина 

Дигитално знање за бољи старт 120,000.00 

Укупно: 3.255.000,00 

 
3. Здравље младих 

1. Удружење Црвена линија 
Летња школа о репродуктивном 
здрављу за младе укључене у 
живот и рад на улици 

200,000.00 

2. 
Центар за едукативно-
креативни развој омладине 

Летњи камп - Камп животних 
вештина 

180,000.00 

3. Центар за омладински рад Лажна слобода-мењај правила 180,000.00 

4. 
Удружење за подршку 
особама са Даун 
синдромом Нови Сад 

Здравији заједно 180,000.00 

5. 
Центар за промоцију 
безбедности саобраћаја 

Пијан кола не вози 175,000.00 

6. 
Веслачки клуб Данубиус 
1885 

Здрава храна ментална и права 160,000.00 

7. Превентивни центар 
Заштити себе.Заштити 
друге.Здраво окружење без 
дуванског дима! 

100,000.00 

8. Центар Дуга MURAL - IN je biti CLEAN 160,000.00 

9. 
Удружење грађана за рад 
са децом са посебним 
потребама Лептиров лет 

Живим здраво-ходам право 2! 160,000.00 

10. 
Фитнес клуб за ритмичку и 
спортску гимнастику, 
аеробик и плес FUN FIT KID 

Зрно здравља за срећу у животу 160,000.00 
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"FANTASY" 

11. 
Новосадски хуманитарни 
центар 

Здрава исхрана за почетнике 150,000.00 

12. 
Спортско удружење Спорт 
Мастер 

Млади, здрави! 150,000.00 

13. Удружење Снага породице 

Буди здрав, буди кул! Промоција 
репродуктивног здравља и 
превенција ХИВ/АИДС и ППИ код 
младих из вурнелабилних група-
вршњачко едкуковање. 

150,000.00 

14. 
Омладинска Организација 
Iuventa 

Док си фит, ти си хит.  150,000.00 

15. 
Центар за подршку 
осетљивим групама - ВИТА 

Знам да могу боље 70,000.00 

16. ГрееНС Блок тренира! 150,000.00 

17. 
Удружење грађана Земља 
живих 

Светло у тами 3 120,000.00 

18. 
Удружење Мали људи 
велика одговорност 

Модерно здравље 120,000.00 

Укупно: 2.715.000,00 

 
4. Култура и слободно време младих 

1. 
Удружење грађана 
Кошница 

Youth street art fest “Zero twenty 
one” 

300,000.00 

2. 
Друштво љубитеља музике 
Дружицирање 

Музички кабинет у природи 170,000.00 

3. 
Удружење грађана Стубови 
знања 

Млади блогери 170,000.00 

4. Фришка гора AvalancheRiskCityJam 250,000.00 

5. Удружење Велико Коло 
Зов равнице 7 - фестивал музике и 
игре 

285,000.00 

6. 
Омладинска Организација 
Red Line 

Културна разгледница Новог Сада 230,000.00 

7. Шта је новосадски Приче новосадских улица 150,000.00 

8. 
Савез студената 
Универзитета у Новом Саду 

Студентско шаховско првенство 
Универзитета у Новом Саду 

280,000.00 

9. 
Омладинска Организација 
Iuventa 

Culture kit! 220,000.00 

10. Поента 
Новосадски фестивал књиге - 
НОФЕК 

100,000.00 

11. Шмиранти 
Драмски студио и представа "Шта 
даље" 

160,000.00 
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12. Зрно словесности 
Млади, култура и друштвени 
активизам 

200,000.00 

13. 

Академско културно - 
уметничко друштво 
Универзитета у Новом Саду 
Соња Маринковић 

20. Фестивал Академских 
позоришта Србије 

150,000.00 

14. ОмладинацНС Блоксток 2017 150,000.00 

15. Друштво Распустилиште 
Креирај не статирај – укључи се у 
распустилиште" 

110,000.00 

16. Асоцијација Културанова Такт Фест 2017 110,000.00 

17. Удружење жена Мокош Кулавиринт 100,000.00 

18. 
Удружење грађана 
Пхралипе Нови Сад 

Рекреативно спортски сусрети 
младих Ромкиња и Рома 

90,000.00 

19. Удружење Црвена линија Укључи се и Ти 120,000.00 

Укупно: 3.345.000,00 

 
5. Волонтеризам младих 

1. Удружење Превент Превентијада 200,000.00 

2. Удружење грађана Кошница 
Спортско еколошки камп Кошница 
пријатељства 13 

280,000.00 

3. 
Волонтерски центар 
Војводине 

Волонтеризам и видео-активизам 300,000.00 

4. Коњички центар Хипотенс Хоћу да знам како да помогнем 100,000.00 

5. 
Удружење студената 
технике Европе-Нови Сад 

Дани БЕСТа - Пријем и обука 
волонтера 

90,000.00 

6. Стонотениски клуб Нови Сад 
Волонтерски клуб СТК Нови Сад 
2017 

130,000.00 

7. 
Центар за развој 
демократског друштва 
Europolis 

Ка већој партиципацији младих у 
локалним јавним политикама 
Града Новог Сада 

130,000.00 

8. 
Центар за едукативно-
креативни развој омладине 

Можеш и ти 125,000.00 

9. Организација за младе 
Медијација као вештина младих 
лидера 

120,000.00 

10. Превентивни центар 
Волонтеризам младих у борби 
против дрога 

100,000.00 

11. Ново културно насеље Рекреативизам 100,000.00 

Укупно: 1.675.000,00 
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6. Безбедност младих 

1. 
Удружење грађана 
Институт за безбедност у 
саобраћају 

Безбедно - посебно потребно 2 185,000.00 

2. 
Центар за промоцију 
безбедности саобраћаја 

Семафоризација 7 180,000.00 

3. 
Институт за омладинске 
политике 

Млада и безбедна 140,000.00 

4. 
Новосадска бициклистичка 
иницијатива 

Бициклом ноћу 140,000.00 

5. 
Спортски ауто мото картинг 
клуб 021 

Брзина НИЈЕ врлина 120,000.00 

6. 
Центар за развој 
демократског друштва 
Europolis 

Млади и реформа сектора 
безбедности - како од престонице 
насиља до престоница младих? 

140,000.00 

7. 
Дечји културни центар 
Деци на дар 

Истина" - експериментална 
позоришна радионица и представа 

100,000.00 

8. 
Центар за унапређење 
безбедности у саобраћају 

Алкохол(НЕ) замке у саобраћају 100,000.00 

9. 
Удружење грађана СОС 
Женски центар 

"Научи младе, промени свет" 100,000.00 

10. Актив НС "Извести - освести!" 100,000.00 

Укупно: 1.305.000,00 

 
7. Информисања младих 

Р.Б. Назив удружења Назив пројекта 
Одобрени 

износ  

1. Омладина ЈАЗАС Нови Сад 
Дигитализација oмладинских 
новина "Click, click, boom" 

340,000.00 

2. 

Савез студената 
Универзитета Нови Сад – 
Савез студената 
Медицинског факултета 

Водич за матуранте 2017 320,000.00 

3. Млади за Ковиљ 

Информативна кампања "Млади и 
вредности" - Промоција позитивних 
вредности и здравих стилова 
живота младих у Новом Саду 

250,000.00 

4. ЕДИТ центар 
Инфополис - каријерни инфо кутак 
за младе 

325,000.00 

5. Удружење Ремикс Добра вест видљивост значи 2 90,000.00 

6. Youth Fest ОПЕНС Омладинко 240,000.00 

7. 
Дечји културни центар 
Деци на дар 

"Info high" (ИНФО ХАЈ) - 
интегрисана средњошколска веб 
редакција 

100,000.00 

Укупно: 1.665.000,00 
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8. Млади у заштити животне средине 

1. 
Европски омладински 
центар Војводине 

НС еко омладински дани 320,000.00 

2. 
Еколошко удружење 
Зелени сад 

Новосадска омладина за 
унапређење еколошког права 

200,000.00 

3. 
Ботаничко Друштво 
Андреас Волни 

Инфоримиши се - Спречи инвазију 200,000.00 

4. Зелена долина Отворени ЕКО Универзитет 200,000.00 

5. Покрет горана Новог Сада Стопама првих ботаничара 160,000.00 

6. 

Научно-Истраживачко 
Друштво Студената 
Биологије и Екологије 
Јосиф Панчић 

Дигитализујемо природу 100,000.00 

7. Удружење Асистент Green Fashion 150,000.00 

8. 
Удружење младих Круг ДДЈ 
2015 

Није ОК прљати Кеј! 150,000.00 

9. 
Удружење грађана Нови 
Сад 

Цвеће са поруком за буђење 
омладине 

105,000.00 

10. 
Новосадски институт за 
спорт и туризам 

Дунавски еколошки семинар 105,000.00 

Укупно: 1.690.000,00 

 
9. Социјална политика према младима 

Р.Б. Назив удружења Назив пројекта 
Одобрени 

износ  

1. Удружење Хенди Ветерник Курс животних вештина 320,000.00 

2. 
Удружење младих за 
друштвени активизам 

Повезивање за квалитетнију 
подршку 

120,000.00 

3. 
Савез Студената 
Универзитета у Новом Саду 

ОПЕНС Картица за младе 300,000.00 

4. 
Удружење ромских 
студената 

С-супер У-уметност П-Производи 
Е- еманципацију Р-Рома 

150,000.00 

5. 
Таргет - Центар за 
превенцију девијантног 
понашања код младих 

Ниси сам, потражи помоћ 180,000.00 

6. Удружење Превент 
Социјално оснаживање младих у 
ризику 

180,000.00 

7. 
У свету постоји једно 
царство у њему царује 
другарство 

Више од игре 100,000.00 

8. 
Новосадски хуманитарни 
центар 

Саветовалиште за младе 200,000.00 

9. ОмладинацНС Не дискриминиши, сви смо људи 160,000.00 
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10. 
Иницијатива за промоцију и 
унапређење здравља 

Пострауматски синдром код 
младих 

120,000.00 

Укупно: 1.830.000,00 

 
Мониторинг и евалуација 

1. 
Центар за развој и 
друштвену интеграцију 

Мониторинг и евалуација 
програма и пројеката којима се 
остварују циљеви и спроводе мере 
дефинисане ЛАП-ом политике за 
младе Града Новог Сада 

695,000.00 

Укупно: 695,000.00 

 
Износи по областима 

Образовање младих 1.305.000,00 

Запошљавање млаих 3.255.000,00 

Здравље младих 2.715.000,00 

Култура и слободно време младих 3.345.000,00 

Волонтерски рад и активизам младих 1.675.000,00 

Безбедност младих 1.305.000,00 

Информисање младих 1.665.000,00 

Млади у заштити животне средине и одрживи развој 1.690.000,00 

Социјална политика према младима 1.830.000,00 

Мониторинг и евалуација 695,000.00 

Удружења која су одустала од подршке 520,000.00 

Укупно: 20.000.000,00 
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